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ভন্ত্রী 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকায 

 

 

ফাণী 

 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তয গত ফছবযয ন্যায় ২০১7-১8 অথ িফছবযয ফার্ল িক প্রর্তবফদন প্রকা কযবত মাবে জজবন আর্ভ 

অতযন্ত আনর্িত।  

 

ফস্ত্রর্বেয প্রায তথা র্ফশ্বদযফাবয ফাাংরাবদবয ফস্ত্রখাতবক আবযা জনর্প্রয়  আকল িণীয় কযায রবযয 

জার্তয জনক ফঙ্গফন্ধু জখ মুর্জবুয যভাবনয সুবমাগ্য কন্যা ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী জনবনত্রী জখ ার্নায র্নবদ িক্রবভ 

ইবতাভবে র্ফর্বন্ন কভ িসূর্চ গ্রণ কযা বয়বছ। ফতিভান যকায উৎাদনাীরতা, কভ িাংস্থান, যপ্তার্ন  র্ফর্নবয়াগ 

বৃর্িয ভােবভ র্নযাদ  র্যবফফান্ধফ ফস্ত্র  জাাকখাত র্ফকর্ত কবয আন্তজিার্তক প্রর্তবমার্গতাযভ একটি 

র্িারী ফস্ত্র  জাাকখাত ততযী কযায জন্য ‘ফস্ত্র আইন- ২০১৮’ জাযী কযা বয়বছ। এছাড়া ইবতাভবে ‘ফস্ত্র 

নীর্ত-২০১৭’ প্রণয়ন কযা বয়বছ।  

 

াভর্গ্রক ফস্ত্রর্বেয জালক কর্তিবযয দার্য়ত্ব ফতিভান যকায ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয় তথা ফস্ত্র অর্ধদপ্তবয 

ন্যস্ত কবযবছ। এছাড়া ফস্ত্রখাবতয জন্য দয ভানফ ম্পদ যফযা কযায র্নর্ভত্ত জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, 

জটক্সটাইর ইনর্িটিউট  জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট র্যচারনা কযবছ। র্যা প্রর্তষ্ঠানগুবরাবত র্যাথীযা 

দয ভানফ ম্পদ র্ববফ গবড় উঠবছ। ফতিভাবন ০7টি জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, ০7টি জটক্সটাইর র্ডবলাভা 

ইনর্িটিউট  ৪2টি জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট স্থার্ত বয়বছ, আবযা এধযবণয র্যা প্রর্তষ্ঠান স্থাবনয 

কাজ চরভান যবয়বছ। এয ভােবভ ফস্ত্রখাবত দয ভানফম্পদ গবড় উঠবফ এফাং র্ফপুর কভ িাংস্থাবনয সুবমাগ ততযী 

বফ। ফাাংরাবদবয যপ্তার্ন আবয়য 83.49% অর্জিত য় ততর্য জাাক জথবক। এ অফদাবনয াবথ ফস্ত্র অর্ধদপ্তয 

তথা ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় তবপ্রাতবাবফ জর্ড়ত। 

 

যকাবযয গৃীত নীর্তভারা  র্যকেনাবক কাবজ রার্গবয় ফস্ত্রখাবতয যপ্তার্ন ফাজায ম্প্রাযণ, 

তফবদর্ক মুদ্রা অজিন, র্যবফ যযা এফাং কভ িাংস্থান সৃর্িয ভােবভ ফাাংরাবদবক ২০২১ াবরয ভবে ভেভ 

আবয়য জদব উন্নীত কযায জযবত্র ফস্ত্র অর্ধদপ্তয গুরূত্বপূণ ি ভূর্ভকা ারন কযবফ ফবর আর্ভ র্ফশ্বা কর্য।  

 

র্যববল আর্ভ এ ফার্ল িক প্রর্তবফদন প্রকানায াপল্য কাভনা কযর্ছ এফাং এয াবথ াংর্িি করবক 

ধন্যফাদ জানার্ে। 

 

জয় ফাাংরা, জয় ফঙ্গফন্ধু 

ফাাংরাবদ র্চযজীফী জাক। 

 

 
 

         (মুা: ইভাজ উর্িন প্রাভার্ণক, এভর্) 
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প্রর্তভন্ত্রী 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকায 

 

ফাণী 
 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তয ২০১৭-১৮ অথ িফছবযয ফার্ল িক প্রর্তবফদন প্রকা কযবত মাবে জজবন আর্ভ অতযন্ত আনর্িত। 

এ প্রর্তবফদবনয ভােবভ াংর্িি কবর ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয গুরুত্ব  কাম িক্রভ ম্পবকি একটি সুস্পি ধাযণা াবফ ফবর 

আা কর্য। 

 

ফতিভান যকায উৎাদনাীরতা, কভ িাংস্থান, যপ্তার্ন  র্ফর্নবয়াগ বৃর্িয ভােবভ র্নযাদ  

র্যবফফান্ধফ ফস্ত্র  জাাকখাত র্ফকর্ত কবয আন্তজিার্তক প্রর্তবমার্গতাযভ একটি র্িারী ফস্ত্র  

জাাকখাত ততযী কযায জন্য ‘ফস্ত্র আইন- ২০১৮’ জাযী কযা বয়বছ। এছাড়া ইবতাভবে ‘ফস্ত্র নীর্ত-২০১৭’ 

প্রণয়ন কযা বয়বছ। ফস্ত্র অর্ধদপ্তয জদবয ফস্ত্রখাবত র্ক র্যভাণ দয জনফর প্রবয়াজন এই চার্দা র্নধ িাযণপূফ িক 

চার্দায র্বর্ত্তবত নতুন জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, জটক্সটাইর ইনর্িটিউট  জটক্সটাইর জবাবকনার 

ইনর্িটিউট স্থান কযবছ। জদবয চার্দা পূযণ কবয বর্ফষ্যবত র্কবাবফ দয জনফর র্ফবদব যপ্তার্ন কযা মায় জ 

র্ফলবয় যকায ইবতাভবে মৄবগাবমাগী র্িান্ত গ্রণ কবযবছ।  

 

ফস্ত্র র্ে জদবয অথ িননর্তক উন্নয়ন  কভ িাংস্থান সৃর্িবত মূখ্য ভূর্ভকা ারন কযবছ। ফতিভান যকাবযয 

র্নফ িাচনী ইবতাবয ততর্য জাাক  ফস্ত্রর্ে খাতবক আবযা র্িারী, র্নযাদ  প্রর্তবমার্গতাযভ কবয গবড় 

জতারায প্রতযয় ব্যি কযা বয়বছ। যকাবযয এই রযয অজিবনয জন্য জদবয ততর্য জাাক  ফস্ত্র র্বেয জালক 

কর্তিয র্াবফ ফস্ত্র অর্ধদপ্তয তথা ফস্তয্  াট ভন্ত্রণারয় কাজ কযবছ। আগাভী ২০২১ ার নাগাদ এখাবতয 

যপ্তার্ন রযযভাত্রা ৫০.০০ র্ফর্রয়ন ডরায র্নধ িাযণ কযা বয়বছ এফাং এ রযয অজিবন ফতিভান যকায প্রর্তর্নয়ত 

কাজ কযবছ। 

 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তয ফস্ত্র র্বেয জালক কর্তিয র্ববফ ফস্ত্র  ততর্য জাাক র্বেয মাফতীয় কাজ ম্পাদন 

কযবছ এফাং এ র্বেয উন্নয়ন  র্ফকাব র্ে উবযািাবদযবক র্ে কাযখানা স্থাবন কার্যগর্য যাভ ি  

প্রবয়াজনীয় জফা র্দবয় মাবে। জ উবিবে ফস্ত্র র্ে াংর্িি জিকবাল্ডায র্ফর্জএভইএ, র্ফবকএভইএ, র্ফটিএভএ  

অন্যান্য ফস্ত্র র্ে াংর্িি াংগঠন/র্ভর্তয াবথ ভত র্ফর্নভয় কবয স্বেভবয় উন্নতভাবনয জফা প্রদান র্নর্িত 

কযা বয়বছ। 

  

 

আর্ভ আা কর্য, ফস্ত্র খাবতয উন্নয়বনয ভােবভ জার্তয আথ ি-াভার্জক মৃর্ি অজিবন আন্তর্যকতায াবথ 

র্ক্রয় অফদান জযবখ জনবনত্রী জখ ার্নায জনর্তত্বাধীন ফতিভান যকাবযয রূকে ২০২১ ফাস্তফায়বন ফস্ত্র অর্ধদপ্তয 

গুরুত্বপূণ ি অাংীদায র্ববফ অব্যাতবাবফ কাজ কবয মাবফ। এ প্রর্তবফদন প্রকানায াবথ জর্ড়ত ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয 

াংর্িি করবক আন্তর্যক ধন্যফাদ জানার্ে। 

 

 

  

 (র্ভজিা আজভ, এভর্) 
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র্র্নয়য র্চফ 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকায 

 

ফাণী 

 

  জদবয অথ িননর্তক, াভার্জক এফাং র্যবফগত উন্নয়বন ফস্ত্র  াট খাবতয ভূর্ভকা অর্যীভ। র্ফবলত: 

গ্রাভীণ দার্যদ্র র্ফবভাচন এফাং কভ িাংস্ান সৃর্িবত ফস্ত্র খাবতয যবয়বছ অাভান্য অফদান। ফস্ত্র অর্ধদপ্তয ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারবয়য জনর্তবত্ব ফস্ত্র র্বেয উন্নয়বন বমার্গতা জজাযদাযকযণ  দয জনফর সৃর্িবত গুরুত্বপূণ ি ভূর্ভকা ারন 

কযবছ। 

জদবয র্োয়ন, কভ িাংস্থান  যপ্তার্ন বৃর্িবত ফস্ত্রখাত গূরুত্বপূণ ি ভূর্ভকা ারন কযবছ। জদবয ধাযাফার্ক 

যপ্তার্ন বৃর্িবত ফস্ত্রখাবতয াপল্য উবেখবমাগ্য ম িাবয় জ ৌঁবছবছ। ফতিভাবন জদবয জভাট যপ্তার্ন আবয়য প্রায় 

83.49% ততর্য জাাক জথবক অর্জিত য়।  ফস্ত্রখাতবক র্নযাদ  প্রর্তবমার্গতা যভ কবয গবড় তুরবত জার্তয 

জনক ফঙ্গফন্ধু জখ মুর্জবুয যভাবন সুবমাগ্য কন্যা ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী জনবনত্রী জখ ার্নায র্নবদ িনা অনুমায়ী  

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় তথা ফস্ত্র অর্ধদপ্তয র্নযরবাবফ কাজ কবয মাবে। 

 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তয ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য বয ফস্ত্রখাবতয জালক কর্তিবযয দার্য়ত্ব ারন কযবছ। র্ফবল 

কবয জফযকার্য ফস্ত্রখাবতয ক্রভফধ িভান উন্নয়বন বমার্গতা প্রদান কযা ফস্ত্র অর্ধদপ্তয তথা ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য 

কাজ। ফস্ত্রখাবতয প্রবয়াজনীয় াংস্কায  াংর্িি জিকবাল্ডাযগবণয বমার্গতা বৃর্িয রবযয “ফস্ত্র আইন, ২০১৮” 

জাযী কযা বয়বছ। এই আইন ফাস্তফায়বনয ভােবভ ফস্ত্রখাবত যপ্তার্ন ফাজায ম্প্রাযণ, কভ িাংস্থান সৃর্ি, তফবদর্ক 

মুদ্রা অজিন এফাং দয জনফর সৃর্িয জযবত্র ফস্ত্র অর্ধদপ্তয গুরুত্বপূণ ি ভূর্ভকা ারন কযবফ ফবর আর্ভ র্ফশ্বা কর্য।   

 

ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্িবত র্স্থর্যকৃত র্বন, র্ভন  জক রগত উবিবেয উয র্বর্ত্ত কবয ভন্ত্রণারয় 

 এয আতাধীন দপ্তয/াংস্থায কাম িাফরী র্নধ িাযণ কযা বয়বছ। ভন্ত্রণারয়  আতাধীন দপ্তয/াংস্থায় সুান 

প্রর্তষ্ঠায জন্য তথ্য প্রদান কভ িকতিা র্নবয়াগ, র্টিবজন চাট িায প্রণয়ন, অর্ববমাগ গ্রণ  র্নষ্পর্ত্ত এফাং তনর্তকতা 

উন্নয়বনয দবয গ্রণ কযা বয়বছ।  

 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৭-১৮ এ উস্থার্ত তথ্য-উাত্ত এ অর্ধদপ্তবযয ার্ফ িক কাম িক্রবভয 

প্রর্তপরন। ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৭-১৮ ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয কাবজয গর্তীরতায অনন্য স্মাযক বয় থাকবফ ফবর 

আর্ভ প্রতযাা কর্য। 

 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয এ উবযাবগয াবথ াংর্িি করবক আন্তর্যক ধন্যফাদ জানার্ে। 

 

 

 
[[[  

 

 

                                                                                                                                                                                        

(জভা: পয়জুয যভান জচ ধুযী) 

র্র্নয়য র্চফ 
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ভার্যচারক 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তয 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকায 

 

মুখফন্ধ 
 

অনার্দকার বতই ফস্ত্র র্বে ফাাংরাবদবয সুনাভ র্ছর জগর্িখ্যাত। ভর্রন বত শুরু কবয াবরয 

জাভদানী আয জফনাযী এ জদবয ফস্ত্র র্বেয জগ যবফাজ্জ্বর ঐর্তবযয ধাযক  ফাক। ইউবযাব র্ে র্ফলবফয 

বয প্রমৄর্ি মখন স্তচার্রত বত মন্ত্রচার্রত বয় জগর, তখন াযা র্ফবশ্ব জাাক র্বেয র্ফলফ ঘবট। এযই াত 

ধবয আর্য দবক ািাবতযয জদগুবরাবত জাাবকয চার্দা জভটাবত জদব গাবভ িন্ট তথা ততর্য জাাক র্বেয 

জগাড়াত্তন। মাবদয াবত এই জগাড়াত্তন, জই প্রর্তষ্ঠানই ফতিভাবন ফস্ত্র অর্ধদপ্তয নাবভ সুর্যর্চত, মা ১৯৭৮ াবর 

তৎকারীন র্ে ভন্ত্রণারবয়য অধীবন সৃর্ি য়। এযয ১৯৯০ ার ম িন্ত জদবয ক্রভফধ িভান ততর্য জাাক  ফস্ত্র 

র্ে খাবতয প্রায এ অর্ধদপ্তবযয াত ধবযই। যপ্তার্ন উন্নয়ন বুযবযায তথ্য অনুমায়ী, ফতিভাবন ফাাংরাবদবয জভাট 

যপ্তার্ন আবয়য ৮3.49 তাাং অর্জিত য় ততর্য জাাক খাত বত। 2017-18 অথ িফছবয ততর্য-জাাক যপ্তার্ন 

কবয আয় বয়বছ 30.৬১ র্ফর্রয়ন ভার্কিন ডরায।  

 

ফস্ত্র র্ে খাবত ফতিভাবন 8201টি কাযখানা যবয়বছ। এ কাযখানাগুবরাবত দয জনফর যফযাবয কাজ এ 

দপ্তযই কবয থাবক। জলায জরবববর দয জনফর ততর্যয জন্য 42টি জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট যবয়বছ। এ 

র্যা প্রর্তষ্ঠানগুবরা জথবক প্রর্তফছয গবড় ২৫০০ জন জলায জরবববরয দয জনফর যফযা কযবছ। র্ফর্বন্ন জজরায় 

আবযা 25টি জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট স্থাবনয কাজ চরবছ। র্ভড জরবববরয দয জনফর ততর্যয জন্য 

ফতিভাবন ০7টি জটক্সটাইর ইনর্িটিউট যবয়বছ। জখান জথবক প্রর্তফছয ৩০০ জন এয অর্ধক র্ডবলাভা জটক্সটাইর 

ইর্ির্নয়ায/ র্ডবলাভা জুট জটকবনারর্জি া কযবছ। এছাড়া আবযা 09টি র্ডবলাভা জটক্সটাইর ইনর্িটিউট 

স্থাবনয কাজ চরভান যবয়বছ। এর্ক্সর্কউটিব জরবববর দয জনফর সৃর্িয জন্য ফস্ত্র অর্ধদপ্তযাধীন ০7টি র্ফএর্ 

জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ যবয়বছ। এ কর প্রর্তষ্ঠান বত প্রর্তফছয প্রায় ৩০০ জন এয অর্ধক জটক্সটাইর 

ইর্ির্নয়ায জফয বে। আবযা ০৩টি জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ স্থাবনয কাজ চরভান যবয়বছ। এছাড়া ফস্ত্র 

অর্ধদপ্তয র্ফর্জএভইএ, র্ফবকএভইএ, র্ফটিএভএ’ জিকবাল্ডযবদয যাভ ি অনুাবয Need Based কার্যকুরাভ 

প্রণয়বন াংর্িি কর্তিযবক বমার্গতা কবয থাবক। 

 

জদবয অবযন্তযীণ ফস্ত্র চার্দা পূযণ, যপ্তার্ন বৃর্ি এফাং ব্যাক কভ িাংস্থাবনয সুবমাগ সৃর্িয ভােবভ ফস্ত্রখাবতয 

জটকই উন্নয়ন র্নর্িত কযায রবযয “ফস্ত্র আইন-২০১৮” জাযী কযা বয়বছ। ফস্ত্র র্বেয জালক কর্তিবযয কাজ 

 এ অর্ধদপ্তবযয আতাধীন র্যা-প্রর্তষ্ঠানমূব ছাত্র বর্তি াংক্রান্ত কাজ অনরাইবনয ভােবভ ম্পন্ন কযা বে। 

ফস্ত্র র্ে খাবতয জফক র্ববফ এ কর কাজ সুষ্ঠুবাবফ ম্পন্ন কযবত ফস্ত্র অর্ধদপ্তয  সুচারুরূব দার্য়ত্ব ারন কবয 

মাবে। ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয ২০১7-১8 অথ িফছবযয ম্পার্দত কাম িাফরী র্নবয় এ প্রর্তবফদনটি প্রস্তুত কযা বয়বছ। 

প্রকার্ত তথ্যাফরী ফস্ত্রখাবতয াবথ াংর্িি জিকবাল্ডাযবদয জন্য এফাং অর্ধদপ্তবযয কাম িক্রভ  অগ্রমাত্রা ম্পবকি 

সুস্পি ধাযণা জবত ায়ক বফ।                                                                     

 

 

            

(জভাাম্মদ ইভাইর) 

অর্তর্যি র্চফ 
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সূর্চত্র 

 

 

ক্র: নাং র্ফলয় পৃষ্ঠা  

১ টভূর্ভ ০৭ 

২ র্বন ০8 

৩ র্ভন ০৮ 

৪ জক রগত উবিবেমূ ০৮ 

৫ জনফর 09 

৬ প্রার্নক কাঠাবভা 13 

৭ প্রধান কাম িাফরী ১৮ 

৮ র্যা প্রর্তষ্ঠানমূব অেয়নযত র্যাথীবদয তথ্য 19 

৯ র্যা প্রর্তষ্ঠানমূ জথবক ২০১৭-১৮ অথ িফছবয উত্তীণ ি র্যাথীবদয তথ্য 23 

১০ ফস্ত্রখাবতয উন্নয়বন প্রকে প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন 26 

১১ জালক কর্তিবযয কাজ 46 

১২ অন্যান্য কাম িক্রভ 48 

১৩ ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি ৫9  

১৪ অর্ডট আর্ত্ত ৬7 

১৫ কভ িকতিাবদয নাভ  জমাগাবমাগ নম্বয 73 

১৬ র্টিবজন চাট িায 80 

17 জালবকয কাবজ ব্যফহৃত পযবভয নমুনা 103 
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১. টভূর্ভ: 
 

ম্ভাফনাভয় ফস্ত্র শল্পেয উন্নয়ন, ম্প্রাযণ  শফকাল্পয রল্পযে শে ভন্ত্রণারল্পয়য অধীন শে দপ্তল্পযয ফস্ত্র 

উইং-কক আরাদা কল্পয ফস্ত্র খাল্পতয কালক কর্তৃল্পযয দাশয়ত্ব ারন  ফস্ত্র শল্পেয জন্য দয জনফর ততশযয 

উল্পেল্পে ১৯৭৮ াল্পর ফস্ত্র ভন্ত্রণারল্পয়য (ফতভৃান ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়) অধীল্পন ফস্ত্র শযদপ্তয সৃশি কযা য়। ফস্ত্র 

শযদপ্তয সৃশিয য ল্পত ফস্ত্র প্রযুশিশফল্পদয ব্যাক শূন্যতা পূযল্পণয রল্পযে ফস্ত্র খাল্পত দয জনফর সৃশি কফযকাশয 

খাল্পত ফস্ত্র শে কাযখানায উন্নয়ল্পন প্রল্পয়াজনীয় কর ধযল্পনয কামাৃশদ ম্পাদন কযা শির। শকন্তু ১৯৯০ াল্পর 

যকাশয এক কঘালণাফল্পর ফস্ত্র শযদপ্তযল্পক শফলুপ্ত কল্পয ফস্ত্র শযদপ্তয শনয়শন্ত্রত শযা প্রশতষ্ঠানগুশর ফাংরাল্পদ 

কাশযগশয শযা অশধদপ্তল্পয ন্যস্ত কযা য় এফং ফস্ত্র শে খাল্পতয কালক কর্তৃল্পযয (Sponsoring Authority) 

দাশয়ত্ব শফশনল্পয়াগ কফাড ৃ যপ্তানী উন্নয়ন ব্যেল্পযায শনকট অণৃ কযা য়। যফতীল্পত ভাত্র এক ফছয য ১৯৯১ াল্পর 

ফস্ত্র শযদপ্তযল্পক পূনফৃার কযা ল্পর কালক কর্তৃল্পযয দাশয়ত্ব শফশনল্পয়াগ কফাড ৃ যপ্তানী উন্নয়ন ব্যেল্পযায াল্পতই 

যল্পয় মায়। পল্পর ফস্ত্র শযদপ্তয তখন কথল্পক ২০১৩ ার মনৃ্ত শুধু ফস্ত্রখাল্পত দয জনফর ততশযয দাশয়ত্ব ারন 

কল্পযল্পছ। দীঘশৃদন য ফতভৃান যকায পুনযায় ফস্ত্র শল্পেয কালক কর্তৃল্পযয কাজ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় তথা ফস্ত্র 

শযদপ্তল্পয ন্যস্ত কল্পয এফং ফস্ত্র শযদপ্তয ২৬/০৫/২০১৩ তাশযখ ল্পত পুনযায় ফস্ত্র শল্পেয কালক কর্তৃল্পযয 

(Sponsoring Authority) দাশয়ত্ব ারন কযল্পছ। গত ২৭/১২/২০১৭ তাশযল্পখ প্রজ্ঞাল্পনয ভাধ্যল্পভ ফস্র্্্ শযদপ্তযল্পক 

ফস্ত্র অশধদপ্তল্পয উন্নীত কযা য়। 
 

শিটি আভল্পর ১৯১১ ার ল্পত ১৯২৯ াল্পরয ভল্পধ্য াল্পফক পূফফৃল্পে ৩৩টি কটক্সটাইর শযা প্রশতষ্ঠান ক্ষুদ্র 

আকাল্পয চালু কযা য়। এই ৩৩টি কটক্সটাইর শযা প্রশতষ্ঠাল্পনয ভধ্য ল্পত নাশযন্দাস্থ প্রশতষ্ঠানটি কতজগাঁ-এ ১৯৫০ 

াল্পর স্থানান্তশযত য় এফং ১৯৫৭ াল্পর এখাল্পন প্রথভ শডল্পলাভা ককা ৃচালু কযা য়। যফতীল্পত ১৯৭৮ াল্পর এ 

প্রশতষ্ঠাল্পন শফএশ ইন কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং ককা ৃচালু কযা য় এফং ২০১০ াল্পর এটি কটক্সটাইর শফশ্বশফদ্যারল্পয় 

উন্নীত য়। 
 

অযশদল্পক ১৯৭৮ াল্পর শে ভন্ত্রণারয়  শে দপ্তয কথল্পক নতুনবাল্পফ ফস্ত্র অশধদপ্তয  ফস্ত্র ভন্ত্রণারয় সৃশি 

ল্পর ২৭টি ফয়ন শফদ্যারয়  ৫টি কজরা ফয়ন শফদ্যারয় শনল্পয় ফস্ত্র অশধদপ্তয মাত্রা শুরু কল্পয। যফতীল্পত ১টি কজরা 

ফয়ন শফদ্যারয় স্থাশত ল্পর কজরা ফয়ন শফদ্যারল্পয়য ংখ্যা ৬-এ উন্নীত য়। কজরা ফয়ন শফদ্যারল্পয় ০২ (দুই) ফছয 

কভয়াদী াটিশৃপল্পকট ককা ৃচালু শছর এফং অনুল্পভাশদত আন ংখ্যা শছর ৪০। ১৯৯৪ াল্পর ৬টি কজরা ফয়ন 

শফদ্যারয়ল্পক কটক্সটাইর ইনশিটিউট নাভকযণপূফকৃ শফদ্যভান ০২(দুই) ফছয কভয়াদী াটিশৃপল্পকট ককা ৃশফলুপ্ত কল্পয 

০৩(শতন) ফছয কভয়াদী শডল্পলাভা ইন কটক্সটাইর কটকল্পনারশজ ককা ৃপ্রফতনৃ কযা য় এফং আন ংখ্যা ৪০ কথল্পক 

৬০-এ উন্নীত কযা য়। ২০০১ াল্পর ফাংরাল্পদ কাশযগশয শযা কফাল্পডযৃ শদ্ধান্ত অনুমায়ী ০৩(শতন) ফছয কভয়াদী 

শডল্পলাভা ইন কটক্সটাইর কটকল্পনারশজ ককা ৃশফলুপ্ত কল্পয ০৪(চায) ফছয কভয়াদী শডল্পলাভা ইন কটক্সটাইর কটকল্পনারজী 

ককা ৃচালু কযা য় এফং আন ংখ্যা ৬০ কথল্পক ৮০কত উন্নীত কযা য়। ২০০৩ ার কথল্পক ভান ংখ্যক আল্পন 

৬টি কটক্সটাইর ইনশিটিউল্পট ২য় শপল্পটয ভাধ্যল্পভ শডল্পলাভা ইন কটক্সটাইর কটকল্পনারজী ককা ৃচালু কযা য়। 

যফতীল্পত ২০০৮-০৯ অথফৃছয কথল্পক কটক্সটাইর ইনশিটিউট, টাোইল্পর শডল্পলাভা ইন জুট কটকল্পনারজী ককা ৃচালু 

কযা য়। 
 

কদল্প উচ্চতয ফস্ত্র প্রল্পকৌরীয প্রল্পয়াজনীয়তায কথা শফল্পফচনা কল্পয ২০০৬ াল্পর শফদ্যভান ৬টি কটক্সটাইর 

ইনশিটিউট কথল্পক ৩টি কটক্সটাইর ইনশিটিউটল্পক (চট্টগ্রাভ, াফনা, কনায়াখারী) কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরল্পজ 

উন্নীত কল্পয শফএশ ইন কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং ককা ৃচালু কযা য়। এ শতনটি প্রশতষ্ঠান ল্পিেঃ (১) কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং কল্পরজ, কজাযাযগি, চট্রগ্রাভ; (২) কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ, ারগাশিয়া, াফনা  (৩) 

কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ, কফগভগি, কনায়াখারী । ২০০৭ াল্পর (৪) ফেফন্ধু কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ, 

কাশরাতী, টাোইর  ২০১০ াল্পর (৫) ীদ আফদুয যফ কযশনয়াফাত কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ, শএন্ডশফ 

কযাড, ফশযাল্পর (প্রকল্পেয ভাধ্যল্পভ কটক্সটাইর ইনশিটিউট, ফশযারল্পক কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরল্পজ উন্নীতকযণ)  
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শফএশ ইন কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং ককা ৃচালু কযা য়। এছািা প্রকল্পেয ভাধ্যল্পভ স্থাশত (৬) কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং কল্পরজ, শঝনাইদল্প ২০১৬; (৭)  ড: এভ, এ, য়াবজদ র্ভয়া জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, ীযগি, 

যাংপুবয ২০১৮ ার জথবক শফএশ ইন কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং ককাল্প ৃশযাথী বশত ৃকযা য়। পল্পর ফস্ত্র অশধদপ্তল্পযয 

অধীল্পন ফতভৃাল্পন চালু কভাট কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরল্পজয ংখ্যা ০৭(াত)টি। চালু ০৬ টি কটক্সটাইর 

ইনশিটিউট কথল্পক ০৪টিল্পক কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরল্পজ উন্নীতকযণ কযায় ইনশিটিউল্পটয ংখ্যা কল্পভ দাঁিায় 

০২(দুই)-এ। এছািা প্রকল্পেয ভাধ্যল্পভ স্থাশত (৩) কটক্সটাইর ইনশিটিউট, চট্টগ্রাভ; (৪) কটক্সটাইর ইনশিটিউট, 

যংপুয; (৫) কটক্সটাইর ইনশিটিউট, নাল্পটায; (৬) ীদ আফদুয যফ কযশনয়াফাত কটক্সটাইর ইনশিটিউট, কগৌযনদী, 

ফশযার; (৭) কটক্সটাইর ইনশিটিউট, খুরনা-কত শডল্পলাভা ইন কটক্সটাইর কটকল্পনারজী ককাল্প ৃশযাথী বশত ৃকযা 

য়। ফতভৃাল্পন ইনশিটিউল্পটয ংখ্যা ০৭(াত)। এছািা কটক্সটাইর ইনশিটিউট, শদনাজপুল্পয শনয়শভত শপল্পটয 

াাাশ ২য় শপল্পটয ভাধ্যল্পভ শডল্পলাভা ইন কটক্সটাইর কটকল্পনারজী ককাল্প ৃশযাথী বশত ৃকযা ল্পি।  
 

 ১৯৯৬ াল্পর একটি প্রকল্পেয ভাধ্যল্পভ ২৭টি ফয়ন শফদ্যারয়ল্পক কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট-এ 

উন্নীত কযা য় এফং ককাটারীািা, কগাারগল্পি ১টি কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট স্থান কযা য়। এযয 

১৯৯৮ াল্পর াফতৃে চট্রগ্রাভ এরাকায় খাগিাছশি  ফান্দযফান কজরায় ২টি কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট 

এফং ২০০৬ াল্পর ‘‘১০টি কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট স্থান’’ ীলকৃ উন্নয়ন প্রকল্পেয ভাধ্যল্পভ ১০টি 

কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট স্থান কযা য়। ফতভৃাল্পন ফস্ত্র অশধদপ্তল্পযয অধীল্পন ৪২টি কটক্সটাইর 

কবাল্পকনার ইনশিটিউল্পট এএশ কবাল্পকনার কটক্সটাইর ককা ৃচালু যল্পয়ল্পছ। অথাৃৎ ফস্ত্র খাল্পত ভানফ ম্পদ 

উন্নয়ল্পন দয জনফর সৃশিয জন্য ফস্ত্র অশধদপ্তয শনযরবাল্পফ কাজ কল্পয মাল্পি। 

 

২. র্বন: 
 

             শনযাদ, শিারী  প্রশতল্পমাশগতা যভ ফস্ত্র খাত।  

 

৩. র্ভন: 
 

            ফস্ত্র কাশযগশয শযায ায বৃশদ্ধ এফং কফযকাশয ফস্ত্র শেল্পক ায়তায ভাধ্যল্পভ এ খাল্পতয অগ্রগশত াধন। 

 

৪. জক রগত উবিবেমূ (Strategic Objectives): 
 

 ৪.১ ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয জক রগত উবিেমূ: 
 

(ক) ফস্ত্র শল্পেয উন্নয়ল্পন ল্পমাশগতা কজাযদাযকযণ; 

(খ) ফস্ত্রখাল্পত ভানফ ম্পদ উন্নয়ন; 

(গ) ফস্ত্র শযা প্রশতষ্ঠান ংশিি প্রকে প্রণয়ন ত্বযাশিত কযা; 

(ঘ)  জফা র্নর্িতকযণাবথ ি জিকবাল্ডাযবদয াবথ আবয়ার্জত বা। 

 

৪.২ ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয আফর্েক জক রগত উবিেমূ: 
 

(ক) ফাশলকৃ কভৃম্পাদন চুশি ফাস্তফায়ন কজাযদাযকযণ; 

(খ) কামৃদ্ধশত, কভৃশযল্পফ  কফায ভাল্পনান্নয়ন; 

(গ) আশথকৃ  ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নয়ন; 

(ঘ) জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর  তথ্য অশধকায ফাস্তফায়ন উন্নয়ন। 
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5. জনফর:  

 

 অনুবভার্দত 

দ 

পূযণকৃত 

দ 

শূন্য 

দ 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তয  (যাজস্ব খাতভূি) ৮৫৪  690 ১64 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তজযয জন্য যাজস্বখাবত অস্থায়ীবাবফ সৃর্জত 83 01 82 

অস্থায়ীবাবফ ফছযর্বর্ত্তক াংযযণ(যাজস্বখাতভূি অস্থায়ী) ২৫৫  183 72 

“৬টি জটক্সটাইর ইনর্িটিউটজক আধুর্নকীকযণ” ীল িক ভাপ্ত উন্নয়ন 

প্রকে বত যাজস্বখাবত স্থানান্তর্যত 

১42 120 22 

“এিাফর্রবভন্ট অফ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট এন্ড র্য-

জর্ফর্রবটন অফ জেইন্ড োইফার এন্ড নন-োইফার ম্যানায়ায ইন 

র্চটাগাাং র্রোট” ীল িক ভাপ্ত উন্নয়ন প্রকে বত যাজস্বখাবত 

স্থানান্তর্যত 

২৯ ২6 ০3 

4টি জটক্সটাইর ইনর্িটিউট স্থান ীল িক ভাপ্ত উন্নয়ন প্রকবেয আতায় 

র্নর্ভ িত যাংপুয, নাবটায  চট্টগ্রাভ জটক্সটাইর ইনর্িটিউট 

102 - 102 

১০টি জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট স্থান” ীল িক ভাপ্ত উন্নয়ন 

প্রকে  

১৫১ ১৩1 20 

জভাট = 1616 1151 465 
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5.1 জনফবরয র্ফফযণ: 

ক্র: নাং বদয নাভ বদয 

প্রকৃর্ত 

ভঞ্জুযীকৃত 

বদয াংখ্যা 

কভ িযত শূন্য বদয 

াংখ্যা 

প্রথভ জের্ণ 

১ ভার্যচারক অস্থায়ী 1 1 - 

২ র্যচারক স্থায়ী ১ - 1 

অস্থায়ী 3 - 3 

৩ অেয স্থায়ী ৬ 3 3 

অস্থায়ী 4 - 4 

৪ অোক (কার্যগর্য) অস্থায়ী ৫ - ৫ 

৫ বমাগী অোক (কার্যগর্য) অস্থায়ী ১০ 10 - 

৬ উ-র্যচারক (প্রান) স্থায়ী ১ 1 - 

৭ উ-র্যচারক (অথ ি) অস্থায়ী 1 - 1 

৮ উ-র্যচারক (কার্যগর্য)  স্থায়ী ৮ 4 4 

অস্থায়ী 2 - 2 

৯ উ-র্যচারক (জর্য  র্যাংখ্যান) স্থায়ী ১ 1 - 

১০ কার্য অোক (কার্যগর্য) অস্থায়ী ১০ 8 2 

১১ কার্য অোক (নন-কার্যগর্য) অস্থায়ী ৫ ৫ - 

১২ কার্য অোক  (জভকার্নকযার) অস্থায়ী ৫ ১ ৪ 

১৩ কার্য অোক (ইবরকর্েকযার) অস্থায়ী ৫ ৩ ২ 

১৪ কার্য অোক (পযান এন্ড র্ডজাইন) অস্থায়ী ৫ 1 4 

১৫ কার্য অোক (কর্ম্পউটায) অস্থায়ী ৫ ১ ৪ 

১৬ চীপ  ইন্সোটয স্থায়ী ১৮ ৩ 1৫ 

অস্থায়ী ৯ - 9 

১৭ চীপ ইন্সোটয (নন-জটক) অস্থায়ী ৫ ৪ ১ 

১৮ 

 

সুার্যনবটনবডন্ট স্থায়ী ২৮ ১৩ 1৫ 

অস্থায়ী ১১ ৭ ৪ 

১৯ প্রবক রী (র্র্বর) অস্থায়ী ১ ১ - 

২০ র্নফ িাী প্রবক রী অস্থায়ী 1 - 1 

২১ জপ্রাগ্রাভায অস্থায়ী ২ - ২ 

২২ কার্য র্যচারক (প্রান) স্থায়ী ৩ ২ ১ 

২৩ কার্য র্যচারক (কার্যগর্য) স্থায়ী ১৫ 1১ ৪ 

অস্থায়ী ৬ - ৬ 

২৪ কার্য র্যচারক (জর্য) স্থায়ী ১ ১ - 

২৫ র্যাংখ্যান কভ িকতিা স্থায়ী ১ ১ - 

2৬ ভন্বয়কাযী স্থায়ী ১ - ১ 

2৭ প্রবালক (কার্যগর্য) অস্থায়ী ৩৮ ২৮ ১০ 

২৮ প্রবালক (নন-কার্যগর্য) অস্থায়ী ১০ ৪ ৬ 

২৯ প্রবালক (পযান এন্ড র্ডজাইন) অস্থায়ী ৫ 4 1 

৩০ প্রবালক (কর্ম্পউটায) অস্থায়ী ১ 1 - 

৩১ জপাযম্যান অস্থায়ী ২৫ ১৪ ১১ 

৩২ ইন্সোটয (কার্যগর্য) স্থায়ী ৩৪ ২৬ ৮ 

অস্থায়ী ১৫ ৯ ৬ 
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ক্র: নাং বদয নাভ বদয 

প্রকৃর্ত 

ভঞ্জুযীকৃত 

বদয াংখ্যা 

কভ িযত শূন্য বদয 

াংখ্যা 

৩৩ ইন্সোটয (নন-কার্যগর্য) স্থায়ী ১২ ৬ ৬ 

অস্থায়ী ৬ - ৬ 

৩৪ ইন্সোটয (কর্ম্পউটায) অস্থায়ী 6 ৩ 3 

৩৫ জযর্জষ্ট্রায অস্থায়ী 6 ৫ 1 

৩৬ কার্য জপ্রাগ্রাভায অস্থায়ী ২ - ২ 

৩৭ র্াফ যযণ কভ িকতিা অস্থায়ী 1 - 1 

৩৮ কার্য প্রবক রী র্র্বর অস্থায়ী 1 - 1 

৩৯ কার্য জভইনবটন্যান্স ইর্ির্নয়ায অস্থায়ী 1 - 1 

৪০ কার্য র্যচারক (আইন) অস্থায়ী 1 - 1 

                                                                     উবভাট = 344 182 162 

র্িতীয় জের্ণ 

৪১ ইন্সোটয (র্ডটিআই) স্থায়ী ২৪ ১১ ১৩ 

৪২ জুর্নয়য ইন্সোটয (কার্যগর্য) স্থায়ী ২৮ ২০ ৮ 

অস্থায়ী ৪৪ ২১ ২৩ 

৪৩ জুর্নয়য ইন্সোটয (নন-কার্যগর্য) স্থায়ী ১২ ১০ ২ 

অস্থায়ী ১২ ৫ ৭ 

৪৪ র্পর্জকযার ইন্সোটয অস্থায়ী ৫ - ৫ 

৪৫ প্রার্নক কভ িকতিা অস্থায়ী ৫ 1 4 

৪৬ পবটা জটকর্নর্য়ান অস্থায়ী ৫ ৩ ২ 

৪৭ উ-কার্য প্রবক রী (ইবরকর্েকযার) অস্থায়ী ১ - ১ 

৪৮ উ-কার্য প্রবক রী (র্র্বর) অস্থায়ী ১ - ১ 

৪৯ জুর্নয়য ইন্সোটয (নন-কার্যগর্য) (র্ফজ্ঞান) অস্থায়ী ২ ২ - 

                                                                        উবভাট = ১৩৯ ৭৩ ৬৬ 

র্ততীয় জের্ণ 

৫০ কার্য র্যক (বালা) স্থায়ী ৫৬ ৫৬ - 

অস্থায়ী ২৪ ২৪ - 

৫১ কার্য র্যক (র্ফজ্ঞান) স্থায়ী ২৮ ২৮ - 

অস্থায়ী ১২ ১০ 2 

৫২ র্যদ িক স্থায়ী ১ ১ - 

৫৩ র্যদ িক (কার্যগর্য) স্থায়ী ১৭ 13 4 

অস্থায়ী ১২ - ১২ 

৫৪ সুাযবাইজায স্থায়ী ১৪ ৫ ৯ 

৫৫ কার্য প্রর্যক স্থায়ী ১০ - ১০ 

৫৬ কার্য ইন্সোটয স্থায়ী ২৪ ৯ ১৫ 

অস্থায়ী 1 1 - 

৫৭ অর্প সুার্যনবটনবডন্ট অস্থায়ী ১ - ১ 

৫৮ প্রধান কার্য স্থায়ী ১ ১ - 

৫৯ ব্যর্িগত কার্য অস্থায়ী ১ - ১ 

৬০ ড্রাপটম্যান স্থায়ী ১ ১ - 

৬১ াঁট র্রর্কায কাভ কর্ম্পউটায অাবযটয স্থায়ী 

 

১ ১ - 



 ফস্ত্র অর্ধদপ্তয                                                                                                            ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৭-১৮ 

12 

 

ক্র: নাং বদয নাভ বদয 

প্রকৃর্ত 

ভঞ্জুযীকৃত 

বদয াংখ্যা 

কভ িযত শূন্য বদয 

াংখ্যা 

৬২ র্াফ যযক স্থায়ী ৭ 6 1 

অস্থায়ী ২ 2 - 

৬৩ জটইরায ভািায স্থায়ী ৩৪ 3৩ ১ 

অস্থায়ী ১৬ ১২ ৪ 

৬৪ 

 

কযার্য়ায স্থায়ী ১ ১ - 

অস্থায়ী ৪ ৩ ১ 

৬৫ উচ্চভান কার্য স্থায়ী ২৩ 22 1 

অস্থায়ী ৪ - ৪ 

৬৬ াঁট মুদ্রাযর্যক কাভ কর্ম্পউটায অাবযটয স্থায়ী ১০ 9 1 

৬৭ উচ্চভান কার্য কাভ র্াফ যযক স্থায়ী ৩৪ 28 6 

অস্থায়ী ১৫ ১১ ৪ 

৬৮ অবযথ িনাকাযী স্থায়ী ১ - ১ 

৬৯ জকয়ায জটকায স্থায়ী ১ ১ - 

৭০ আটি িি র্ডজাইনায স্থায়ী ৬ ৪ ২ 

অস্থায়ী ২ - ২ 

৭১ জিায র্কায/জকয়ায জটকায ফনাভ জিায র্কায স্থায়ী ৬ ৫ ১ 

অস্থায়ী ৫ 1 ৪ 

৭২ রাইবেযীয়ান (জটক্সঃ ইনর্িঃ/জটক্সঃ ইর্িঃ কবরজ) স্থায়ী ৬ ৬ - 

অস্থায়ী ৩ - ৩ 

৭৩ অর্প কার্য কাভ কর্ম্পউটায মুদ্রাযর্যক স্থায়ী ৭৬ ৫৭ ১৯ 

অস্থায়ী ১৮ ২ ১৬ 

৭৪ অর্প কার্য কাভ ডাটা প্রবয অস্থায়ী ১০ ৮ ২ 

৭৫ আটি িি কার্য স্থায়ী ১ - ১ 

৭৬ র্াফ কার্য স্থায়ী ৪ ৪ - 

অস্থায়ী ৪ - ৪ 

৭৭ র্াফ কার্য কাভ-কযার্য়ায স্থায়ী ২ ২ - 

৭৮ ডাটা এর্ি অাবযটয অস্থায়ী ১ - ১ 

৭৯ রাইবেযীয়ান (প্রধান কাম িারয়) স্থায়ী ১ ১ - 

৮০ ড্রাইবায স্থায়ী ৪ ৪ - 

অস্থায়ী ১৪ ১১ ৩ 

৮১ ইবরকর্ের্য়ান স্থায়ী ৬ 4 2 

অস্থায়ী ১ 1 - 

৮২ ম্যাকার্নক্স স্থায়ী ২৮ ২৮ - 

অস্থায়ী ১২ ১০ ২ 

৮৩ জটকর্নকযার এযার্িযান্ট স্থায়ী ৮৬ ৭৫ ১১ 

অস্থায়ী ৭৪ ৫৮ 1৬ 

৮৪ ল্যাফবযটযী এযার্িযান্ট স্থায়ী ২৮ ২৮ - 

অস্থায়ী ২১ ২০ ১ 

৮৫ পবটাকর্য়ায (ডুর্লজকটিাং জভর্ন অাবযটয) স্থায়ী ১ - 1 

৮৬ ের্ভক কার্যগয স্থায়ী ৪ ৪ - 

৮৭ কর্ম্পউটায অাবযটয অস্থায়ী ১১ ১১ - 
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ক্র: নাং বদয নাভ বদয 

প্রকৃর্ত 

ভঞ্জুযীকৃত 

বদয াংখ্যা 

কভ িযত শূন্য বদয 

াংখ্যা 

৮৮ র্,এ কাভ াটর্রর্কায অস্থায়ী ১ ১ - 

৮৯ প্যাটাণ ি র্ডজাইনায অস্থায়ী ৫ ৫ - 

৯০ রাইবেযী এযার্বটন্ট অস্থায়ী ৯ ৮ ১ 

৯১ ফয়রায অাবযটয অস্থায়ী ৫ ৪ ১ 

৯২ কাব িন্টায অস্থায়ী ১ ১ - 

৯৩ াম্প অাবযটয অস্থায়ী ৪ ৪ - 

                                              উবভাট = ৮১৬ ৬৪৫ ১৭১ 

চতুথ ি জের্ণ 

৯৪ অর্প ায়ক (এভএরএএ) স্থায়ী ৫২ ৪৫ ৭ 

অস্থায়ী ৯২ ৭৯ ১৩ 

৯৫ র্নযাত্তা প্রযী (তন প্রযী কাভ-দাবযায়ান) স্থায়ী ৩৯ ৩৯ - 

অস্থায়ী ৪৮ ৩১ ১৭ 

৯৬ ফাবুর্চ ি (াঁচক) স্থায়ী ৬ ৬ - 

অস্থায়ী ৪ 1 ৩ 

9৭ কার্য াঁচক স্থায়ী ৬ ৬ - 

অস্থায়ী ৩ - ৩ 

৯৮ ভারী ফনাভ ঝাড়ুদায স্থায়ী ৬ 6 - 

৯৯ ভারী অস্থায়ী ৩ - ৩ 

১০০ গাবড িনায অস্থায়ী 10 9 1 

১০১ াম্প অাবযটয অস্থায়ী ৫ ৫ - 

১০২ ইবরর্ির্য়ান অস্থায়ী ৩ - ৩ 

১০৩ জাবির ফয় অস্থায়ী 15 13 2 

১০৪ র্যেন্নতা কভী (ঝাড়ুদায) অস্থায়ী ২০ ৬ ১৪ 

১০৫ র্যেন্নতা কভী (সুইায) অস্থায়ী ৫ ৫ - 

উবভাট = ৩১৭ ২৫১ ৬৬ 

জভাট = ১৬১৬ ১১৫১ ৪৬৫ 

 

৬. প্রার্নক কাঠাবভা:  
 

অর্প াংখ্যা 

প্রধান কামাৃরয়  ১টি 

শফবাগীয় কামাৃরয়  ৪টি 

কজরা কামাৃরয়  ৫টি 

কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ  ৭টি 

কটক্সটাইর ইনশিটিউট  ৭টি 

কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট   ৪২টি 
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৬.১  প্রধান কাম িারয়: ফস্ত্র অর্ধদপ্তয  

প্রধান কাম িারয় 

র্ফটিএভর্ বফন (১০ভ তরা) 

৭-৯ কাযান ফাজায, ঢাকা-১২১৫ 

           Web Site  :  www.dot.gov.bd 

  E mail Address : textiledepartment01@gmail.com 

  Phone Number : +88 02 9138661 

  Fax   : +88 02 9113545 
 

৬.২ র্ফবাগীয় কাম িারয়: ০৪টি  
 
 

 

ক্রর্ভক নাং র্ফবাগীয় কাম িারয় 

১ শফবাগীয় ফস্ত্র অর্ধদপ্তয, ৩০, শভযপুয কযাড, ঢাকা-১২০৫, কপান : ০২-৫৮৬১০১১২ 

২ শফবাগীয় ফস্ত্র অর্ধদপ্তয, যকাযী কাম© বফন-১, আগ্রাফাদ, চট্টগ্রাভ, জপান-০৩১-৭২৪৫৮৪ 

৩ শফবাগীয় ফস্ত্র অর্ধদপ্তয, খুরনা জটক্সটাইর ইনর্িটিউট বফন, রফণচযা, খুরনা 

৪ শফবাগীয় ফস্ত্র অর্ধদপ্তয, ৩১৫, কাশজাটা (র্ততীয় তরা), যাজাী, কপান : ০৭২১-৭৭২৫১৮ 
 

৬.৩ জজরা কাম িারয়: ০৫টি 
 

ক্রর্ভক নাং জজরা কাম িারয় 

1 কজরা ফস্ত্র অর্ধদপ্তয, াফনা কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ বফন, াফনা 

2 কজরা ফস্ত্র অর্ধদপ্তয, টাংগাইর কটক্সটাইর ইনশিটিউট বফন, টাংগাইর 

৩ কজরা ফস্ত্র অর্ধদপ্তয, নাযায়ণগি 

৪ কজরা ফস্ত্র অর্ধদপ্তয, নযর্াংদী 

৫ কজরা ফস্ত্র অর্ধদপ্তয, গাজীপুয 

 

৬.৪ জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ: ০৭টি 
 

ক্রর্ভক নাং জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ 

1 কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ, কজাযাযগি, চট্রগ্রাভ 

2 কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ, ারগাশিয়া, াফনা 

3 কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ, কফগভগি, কনায়াখারী 

4 ীদ আফদুয যফ কযশনয়াফাত কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ, শএন্ডশফ কযাড, ফশযার 

5 ফেফন্ধু কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ,কাশরাতী, টাংগাইর 

৬ কখ কাভার কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ, শঝনাইদ 

৭ ড: এভ, এ, য়াবজদ র্ভয়া জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, ীযগি, যাংপুয 
 

  
 

টেক্সোইল ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জ িং কললজ, টজা া গি, চট্টগ্রাম এ  টেঞ্জিকলে এবং ঞ্জিটিং ল্যাটে ঞ্জিোর্থী া 
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টেক্সোইল ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জ িং কললজ, টেগমগি, টিায়াখালী এ  ল্যাটে ঞ্জিোর্থী া 
 

 

 

৬.৫ জটক্সটাইর ইনর্িটিউট: ০৭টি 

ক্রর্ভক নাং জটক্সটাইর ইনর্িটিউট 

1 কটক্সটাইর ইনশিটিউট, টাংগাইর  (কটক্সটাইর  জুট কটকল্পনারজী)  

2 কটক্সটাইর ইনশিটিউট, শদনাজপুয (২য় শপট) 

3 কটক্সটাইর ইনশিটিউট, চট্টগ্রাভ 

4 কটক্সটাইর ইনশিটিউট, যংপুয 

5 কটক্সটাইর ইনশিটিউট, নাল্পটায 

6 ীদ আফদুয যফ জযর্নয়াফাত কটক্সটাইর ইনশিটিউট, জগ যনদী, ফর্যার 

৭  কটক্সটাইর ইনশিটিউট, খুরনা 

 

 

  
কটক্সটাইর ইনশিটিউট, টাংগাইর এয জের্ণকবয শযাথীযা কটক্সটাইর ইনশিটিউট, নাল্পটায এয দাথ ৃল্যাল্পফ শযাথীযা 
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৬.6 জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট: ৪২টি 

 

 

ক্র: 

নাং 

প্রর্তষ্ঠাবনয নাভ ক্র: 

নাং 

প্রর্তষ্ঠাবনয নাভ 

১ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, যাঙাভাটি ২২ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, যাজাী 

২ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, নাযায়ণগি ২৩ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, াফনা 

৩ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, কুশভল্লা ২৪ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, ফগুিা 

৪ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, রযীপুয ২৫ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, যংপুয 

৫ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, চট্টগ্রাভ ২৬ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, শদনাজপুয 

৬ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, শফ-ফাশিয়া ২৭ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, ঠাকুযগাঁ 

৭ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, গাজীপুয ২৮ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, কগাারগি  

৮ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, ভয়ভনশং ২৯ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, ফান্দযফান 

৯ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, ভাদাযীপুয ৩০ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, খাগিাছশি 

১০ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, মুশিগি ৩১ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, ভাশণকগি 

১১ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, নযশংদী ৩২ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, টাংগাইর 

১২ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, জাভারপুয ৩৩ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, শকল্পাযগি 

১৩ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, শল্পযাজপুয ৩৪ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, পশযদপুয 

১৪ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, ফাল্পগযাট ৩৫ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, কনায়াখারী 

১৫ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, খুরনা ৩৬ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, কক্সফাজায 

১৬ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, ঝারকাঠি  ৩৭ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, শযাজগি 

১৭ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, মল্পায ৩৮ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, গাইফান্ধা 

১৮ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, কুশিয়া ৩৯ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, নগাঁ 

১৯ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, ফযগুনা ৪০ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, 

চাঁাইনফাফগি 

২০ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, টুয়াখারী ৪১ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, যাভাইগার্ছ, 

নাবটায 

২১ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, নাল্পটায ৪২ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, গপযগাঁ, 

ভয়ভনর্াং 
 

  
 

কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, জাভারপুল্পয র্যাথীযা ডাইাং 

 র্পর্নর্াং ল্যাবফ ক্লাযত  

 

কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট, জাভারপুল্পয র্যাথীযা 

জাতীয় াংগীত র্যবফন কযবছ  
  



 ফস্ত্র অর্ধদপ্তয                                                                                                            ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৭-১৮ 

17 

 

6.7 ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয আতাধীন কাম িারয়/র্যা প্রর্তষ্ঠানমূবয জজরার্বর্ত্তক অফস্থান: 
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৭. প্রধান কাম িাফরী: 

  

ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয কাম িাফরীবক মূরত: র্তন বাবগ র্ফবি কযা মায়: 

 দয জনফর সৃর্িয কাজ; 

 ফস্ত্রখাবতয উন্নয়বন প্রকে প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন; 

     জালক কর্তিবযয কাজ। 

 

৭.১ দয জনফর সৃশি:  
 

 শফএশ ইন কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং শডগ্রীয ভাধ্যল্পভ এশক্সশকউটিব করল্পবল্পরয কটক্সটাইর ইশিশনয়ায ততশয 

কযা; 

 শডল্পলাভা ইন কটক্সটাইর কটকল্পনারশজ শডগ্রীয ভাধ্যল্পভ ভধ্যভ করল্পবল্পরয কটক্সটাইর কটকল্পনারশজি ততশয কযা; 

 শডল্পলাভা ইন জুট কটকল্পনারশজয ভাধ্যল্পভ াট শল্পেয জন্য দয জুট কটকল্পনারশজি ততশয কযা; 

 এএশ (কবাল্পকনার) (কটক্সটাইর) ককাল্পযৃ ভাধ্যল্পভ কলায করল্পবল্পরয দয জনফর ততশয কযা। 
 

 

 

৭.২ ফস্ত্র অর্ধদপ্তয র্নয়র্ন্ত্রত র্যা প্রর্তষ্ঠানমূব চালু জকা িমূ: 

 

৭.২.১ র্ফএর্ ইন জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং জকা ি:  
 

ফস্ত্র অশধদপ্তল্পযয অধীল্পন চালু ০৭(াত)টি কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরল্পজ ০৪(চায) ফছয কভয়াদী শফএশ 

ইন কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং ককা ৃচালু যল্পয়ল্পছ। প্রশতটি কল্পরল্পজ অনুল্পভাশদত আন ংখ্যা ১২3 এফং কটকল্পনারশজ/ 

শডাটলৃ্পভল্পেয ংখ্যা ০৪(চায)। প্রশত ফছয উচ্চ ভাধ্যশভক যীযায য বশত ৃশফজ্ঞশপ্ত প্রচায কযা য়। আল্পফদল্পনয 

কমাগ্যতা শনম্নরূ : 
 

(1) এএশ এফং এইচএশ যীযায় শফজ্ঞান শফবাল্পগ উবয় যীযায় প্রল্পতেকটিল্পত ন্যেনতভ 3.5০ কগ্রড ল্পয়ে  

থাকল্পর আল্পফদন কযল্পত াযল্পফ। তল্পফ এইচএশ যীযায় গশণত, দাথ,ৃ যায়ন  ইংল্পযজীল্পত কভাট কগ্রড 

ল্পয়ে কভল্পয 15.00 কল্পত ল্পফ। উল্পযাি শফলয়মূল্প আরাদাবাল্পফ ন্যেনতভ 3.0০ কগ্রড ল্পয়ে কল্পত 

ল্পফ। 
 

 

(2) GCE “O” করল্পবর এফং “A”  করল্পবর া প্রাথীল্পদয কযল্পত্র GCE “O” করল্পবর যীযায় কভল্পয ৫টি 

কাল্পয গল্পি B এফং GCE “A” করল্পবর যীযায় গশণত, দাথ,ৃ যায়ন শফলল্পয় গল্পি B কগ্রড কল্পয় া 

কযল্পত ল্পফ। ককান শফলল্পয়  D কগ্রড গ্রণল্পমাগ্য ল্পফ না। 

 

       বশত ৃশফজ্ঞশপ্তল্পত প্রদত্ত শনল্পদৃনা অনুমায়ী বশত ৃযীযা গ্রণ কযা য় এফং বশত ৃপ্রশিয়া ম্পন্ন কযা য়। 

 

৭.২.২ র্ডবলাভা ইন জটক্সটাইর জটকবনারর্জ  র্ডবলাভা ইন জুট জটকবনারর্জ জকা ি:  
  

ফস্ত্র অশধদপ্তযাধীন কটক্সটাইর ইনশিটিউটমূল্প ০৪(চায) ফছয কভয়াদী শডল্পলাভা ইন কটক্সটাইর 

কটকল্পনারশজ এফং শুধুভাত্র কটক্সটাইর ইনশিটিউট, টাোইল্পর শডল্পলাভা ইন কটক্সটাইর কটকল্পনারশজ-এয াাাশ 

শডল্পলাভা ইন জুট কটকল্পনারশজ ককা ৃচালু যল্পয়ল্পছ। প্রশতটি ইনশিটিউল্পট কটক্সটাইর  জুট উবয় কযল্পত্র অনুল্পভাশদত 

আন ংখ্যা ১২০। শডল্পলাভা ইন কটক্সটাইর কটকল্পনারশজ-এ ০৪(চায)টি কট্রড/কটকল্পনারশজল্পত এ শযা কদয়া য়। 

বশতযৃ ন্যেনতভ কমাগ্যতা ভাধ্যশভক স্কুর াটিশৃপল্পকট (এএশ)/ভভান উত্তীণ।ৃ এএশ কযজাল্ট যফতী ভল্পয় 

বশত ৃশফজ্ঞশপ্ত প্রকাশত য় এফং শযাথী বশত ৃকযা য়।  
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৭.২.৩ এএর্ (জবাবকনার) (জটক্সটাইর) জকা ি: 

 

 ফস্ত্র অশধদপ্তযাধীন ৪২টি কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউল্পট ০২(দুই) ফছয কভয়াদী এএশ 

(কবাল্পকনার) (কটক্সটাইর) ককা ৃচালু যল্পয়ল্পছ। প্রশতটি কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউল্পট অনুল্পভাশদত আন 

ংখ্যা ১২০ এফং অনুল্পভাশদত কট্রড ০৪(চায)টি। বশতযৃ ন্যেনতভ কমাগ্যতা কজএশ/কজশডশ উত্তীণ।ৃ প্রশত ফছয 

ফাংরাল্পদ কাশযগশয  শযাল্পফাড ৃশনধাৃশযত ভয়সূশচ অনুমায়ী বশত ৃকামিৃভ ম্পন্ন কযা য়।  

 

াংজযব: 
 

র্ফফযণ 
জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং 

কবরজ 

জটক্সটাইর ইনর্িটিউট জটক্সটাইর জবাবকনার 

ইনর্িটিউট 

ংখ্যা ০৭টি ০৭টি ৪২টি 

ককা ৃ
শফএশ ইন কটক্সটাইর  

ইশিশনয়াশযং 

শডল্পলাভা ইন কটক্সেঃ কটক:/ 

শডল্পলাভা ইন জুট কটক: 

এএশ কবাকেঃ 

(কটক্সটাইর) 

কভয়াদ ৪ ফৎয ৪ ফৎয ২ ফৎয 

বশতযৃ কমাগ্যতা এইচএশ (শফজ্ঞান)/ভভান এএশ/ভভান কজএশ/কজশডশ 

অনুল্পভাশদত আন 

ংখ্যা (প্রশতটিল্পত) 

১২3  

( ৩টি আন ংযশযত) 

১২০ 

( ৫৬টি আন ংযশযত) 

১২০ (প্রশত কট্রল্পড ৩০ জন 

কল্পয) 

 

৮. শযা প্রশতষ্ঠানমূল্প অেয়নযত র্যাথীবদয তথ্য: 
 

৮.১ জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ: 

 

ক্র:

নাং 

কবরবজয নাভ জন অনুবভার্দত 

আন াংখ্যা 

বর্তিকৃত 

র্যাথী াংখ্যা 

অেয়নযত 

ছাত্র ছাত্রী জভাট 

১ জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, 

চট্টগ্রাভ 

২০১৭-১৮ 123 ১২২ ৯৫ ২৭ ১২২ 

২০১৬-১৭ 122 122 92 29 121 

২০১৫-১৬ 122 119 91 21 112 

২০১৪-১৫ 102 100 70 13 83 

২০১৩-১৪ 102 100 70 06 76 

উবভাট = 571 563 418 96 514 

২ জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, 

াফনা 

২০১৭-১৮ 123 120 107 13 120 

২০১৬-১৭ 122 104 82 22 104 

২০১৫-১৬ 122 104 85 19 104 

২০১৪-১৫ 102 95 74 21 95 

২০১৩-১৪ 102 93 79 14 93 

উবভাট = 571 516 427 89 516 

৩ জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, 

জনায়াখারী 

২০১৭-১৮ 123 123 98 18 116 

২০১৬-১৭ 122 121 100 21 121 

২০১৫-১৬ 122 108 95 13 108 

২০১৪-১৫ 121 114 100 14 114 

২০১৩-১৪ 100 93 80 13 93 

উবভাট = 588 559 473 79 552 
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ক্র:

নাং 

কবরবজয নাভ জন অনুবভার্দত 

আন াংখ্যা 

বর্তিকৃত 

র্যাথী াংখ্যা 

অেয়নযত 

ছাত্র ছাত্রী জভাট 

৪ ীদ আফদুয যফ জযর্নয়াফাত 

জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, 

ফর্যার 

২০১৭-১৮ 123 112 103 09 112 

২০১৬-১৭ 122 115 98 11 109 

২০১৫-১৬ 122 114 100 10 110 

২০১৪-১৫ 102 100 80 15 95 

২০১৩-১৪ 102 100 82 12 94 

উবভাট = 571 541 463 57 520 

৫ ফঙ্গফন্ধু জটক্সটাইর  ইর্ির্নয়ার্যাং 

কবরজ, টাাংগাইর 

২০১৭-১৮ 125 125 117 08 125 

২০১৬-১৭ 120 120 113 07 120 

২০১৫-১৬ 100 100 88 09 97 

২০১৪-১৫ 100 100 83 12 95 

২০১৩-১৪ 80 80 73 06 79 

উবভাট = 525 525 474 42 516 

৬ জখ কাভার জটক্সটাইর 

ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, র্ঝনাইদ 

২০১7-১8 123 108 94 14 108 

২০১6-১7 122 107 91 16 107 

7 ড: এভ, এ, য়াবজদ র্ভয়া জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং 

কবরজ, ীযগি, যাংপুয 

2018-19 জবন নতুন র্যাথী বর্তি কযা বফ 

উবভাট = 245 215 185 30 215 

ফ িবভাট= 3071 2919 2440 393 2833 

 

৮.২ জটক্সটাইর ইনর্িটিউট: 

ক্র: 

নাং 

ইনর্িটিউবটয নাভ জন ফ ি   বর্তিকৃত    

র্যাথী 

াংখ্যা 

অেয়নযত 

র্নয়র্ভত অর্নয়র্ভত জভাট 

১ জটক্সটাইর ইনর্িটিউট, টাাংগাইর ২০১৮-১৯ ১ভ জটক্সঃ ১০০ ১০০ - ১০০ 

জুটঃ ১০০ ১০০ - ১০০ 

২০১৭-১৮ ২য় জটক্সঃ ৯৪ ৯৪ - ৯৪ 

জুটঃ ৮৫ ৮৫ - ৮৫ 

২০১৬-১৭ ৪থ ি জটক্সঃ ১১৫ ১১৫ - ১১৫ 

জুটঃ ৭২ ৭২ - ৭২ 

২০১৫-১৬ ৬ষ্ঠ জটক্সঃ ৯৩ ৯৩ - ৯৩ 

জুটঃ ৭৩ ৭৩ - ৭৩ 

২০১৪-১৫ ৮ভ জটক্সঃ ৯৩ ৯৩ - ৯৩ 

জুটঃ ৮১ ৮১ - ৮১ 

উবভাট = জটক্সঃ ৪৯৫ ৪৯৫ - ৪৯৫ 

জুটঃ ৪১১ ৪১১ - ৪১১ 

২ জটক্সটাইর ইনর্িটিউট, র্দনাজপুয ২০১৮-১৯ ১ভ ১ভ -১০০ ১০০ - ১০০ 

২য় -৯৮ ৯৮ - ৯৮ 

২০১৭-১৮ ২য় ১ভ -১০০ ১০০ - ১০০ 

২য় -৯৪ ৯৪ - ৯৪ 
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ক্র: 

নাং 

ইনর্িটিউবটয নাভ জন ফ ি   বর্তিকৃত    

র্যাথী 

াংখ্যা 

অেয়নযত 

র্নয়র্ভত অর্নয়র্ভত জভাট 

  ২০১৬-১৭ ৪থ ি ১ভ -১০১ ১০১ - ১০১ 

২য় -১০০ ১০০ - ১০০ 

২০১৫-১৬ ৬ষ্ঠ 99 99 - 99 

২০১৪-১৫ ৮ভ 90 90 - 90 

উবভাট = 584 584 - 584 

৩ জটক্সটাইর ইনর্িটিউট, চট্টগ্রাভ  ২০১৮-১৯ ১ভ 120 120 - 120 

২০১৭-১৮ ২য় 103 103 - 103 

২০১৬-১৭ ৪থ ি 75 70 - 70 

উবভাট = 298 292 - 292 

৪ জটক্সটাইর ইনর্িটিউট, নাবটায ২০১৮-১৯ ১ভ 119 119 - 119 

২০১৭-১৮ ২য় 120 120 - 120 

২০১৬-১৭ ৪থ ি 112 112 - 112 

উবভাট = 351 351 - 351 

৫ জটক্সটাইর ইনর্িটিউট, যাংপুয ২০১৮-১৯ ১ভ ১২০ ১১৮ - ১১৮ 

২০১৭-১৮ ২য় ১১৯ ১১৫ - ১১৫ 

২০১৬-১৭ ৪থ ি ১১৮ ১১০ - ১১০ 

উবভাট = 357 343 - 343 

৬ ীদ আফদুয যফ জযর্নয়াফাত 

জটক্সটাইর ইনর্িটিউট , জগ যনদী, 

ফর্যার 

২০১৮-19 ১ভ 105 105 - 105 

৭ জটক্সটাইর ইনর্িটিউট, খুরনা ২০১৮-19 ১ভ 116 116 - 116 

ফ িবভাট= জটক্সঃ 2306 2286 - 2286 

জুটঃ 411 411 - 411 

 

৮.৩ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট: 

ক্র:

নাং 

প্রর্তষ্ঠাবনয নাভ জেড অনুবভার্দত 

আন 

নফভ 

জের্ণ 

দভ 

জের্ণ 

জভাট ভন্তব্য 

১ টির্বআই, যাঙাভাটি ৪ ১২০ ১০৯ ৯০ ১৯৯  

২ টির্বআই, নাযায়ণগি ৪ ১২০ ২৫৩ ১৬২ ৪১৫ ২য় র্পট 

র্ফযভান ৩ টির্বআই, চট্টগ্রাভ ৪ ১২০ ১৮৫ ১৯৮ ৩৮৩ 

৪ টির্বআই, ভয়ভনর্াং ৪ ১২০ ৩০২ ২৫০ ৫৫২ 

৫ টির্বআই, জাভারপুয ৪ ১২০ ১৯৮ ১৫৮ ৩৫৬ 

৬ টির্বআই, কুর্ভো ৪ ১২০ ৮১ ৩৭ ১১৮  

৭ টির্বআই, রযীপুয ৪ ১২০ ১৪৭ ১২১ ২৬৮  

৮ টির্বআই, র্ফ-ফার্ড়য়া ৪ ১২০ ১২৮ ৮০ ২০৮  

৯ টির্বআই, গাজীপুয ৪ ১২০ ১৪৩ ৯০ ২৩৩  
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ক্র:

নাং 

প্রর্তষ্ঠাবনয নাভ জেড অনুবভার্দত 

আন 

নফভ 

জের্ণ 

দভ 

জের্ণ 

জভাট ভন্তব্য 

১০ টির্বআই, ভাদাযীপুয ৪ ১২০ ১৩৪ ৬০ ১৯৪  

১১ টির্বআই, মুর্ন্সগি ৪ ১২০ ১০১ ৮০ ১৮১  

১২ টির্বআই, নযর্াংদী ৪ ১২০ ১১৯ ৬৯ ১৮৮  

১৩ টির্বআই, র্বযাজপুয ৪ ১২০ ৬৭ ৪৫ ১১২  

১৪ টির্বআই, ফাবগযাট ৪ ১২০ ১০৩ ৪৯ ১৫২  

১৫ টির্বআই, খুরনা ৪ ১২০ ৯৪ ৮৭ ১৮১  

১৬ টির্বআই, ঝারকাঠি ৪ ১২০ ৬২ ৪২ ১০৪  

১৭ টির্বআই, মবায ৪ ১২০ ১০০ ৪৫ 145  

১৮ টির্বআই, কুর্িয়া ৪ ১২০ ৮৮ ৬৭ 155  

১৯ টির্বআই, ফযগুনা ৪ ১২০ ১২২ ১৩০ 252  

২০ টির্বআই,টুয়াখারী ৪ ১২০ ১৪৪ ১০০ 244  

২১ টির্বআই, নাবটায ৪ ১২০ ২৪ ৫৭ 81  

২২ টির্বআই, যাজাী ৪ ১২০ ১২২ ৮৯ 211  

২৩ টির্বআই, ফগুড়া ৪ ১২০ ৮০ 57 137  

২৪ টির্বআই, াফনা ৪ ১২০ ২০২ ১৪৫ 347 ২য় র্পট 

র্ফযভান ২৫ টির্বআই, যাংপুয ৪ ১২০ ১৯২ ১১৪ 306 

২৬ টির্বআই, র্দনাজপুয ৪ ১২০ ২৪১ ১১৯ 360 

২৭ টির্বআই, ঠাকুযগাঁ ৪ ১২০ ১২২ ৯৫ 217  

২৮ টির্বআই, জগাারগি ৪ ১২০ ১৫৬ ১১৬ 272  

২৯ টির্বআই, ফািযফান ৪ ১২০ ৮৬ ৫৬ 142  

৩০ টির্বআই, খাগড়াছর্ড় ৪ ১২০ ১২৯ ৪০ 169  

৩১ টির্বআই, ভার্ণকগি ৪ ১২০ ১৪৬ ১১৩ 259  

৩২ টির্বআই, র্কবাযগি ৪ ১২০ ১৪০ ১১৩ 253  

৩৩ টির্বআই, পর্যদপুয ৪ ১২০ ১১৭ ১১৫ 232  

৩৪ টির্বআই, টাাংগাইর ৪ ১২০ ২৭২ ১৮০ 452 ২য় র্পট 

র্ফযভান ৩৫ টির্বআই, জনায়াখারী ৪ ১২০ ২২৮ ১৫৬ ৩৮৪ 

৩৬ টির্বআই, কক্সফাজায ৪ ১২০ ২৭২ ১৮৯ ৪৬১ 

৩৭ টির্বআই, র্যাজগি ৪ ১২০ ২২৫ ১৭৪ ৩৯৯ 

৩৮ টির্বআই, গাইফান্ধা ৪ ১২০ ১৩৬ ১১০ ২৪৬  

৩৯ টির্বআই, নগাঁ ৪ ১২০ ৬০ ৫৪ ১১৪  

৪০ টির্বআই, চাঁাইনফাফগি ৪ ১২০ ১১৬ ৭০ ১৮৬  

৪১ টির্বআই, যাভাইগার্ছ, নাবটায  ৪ ১২০ ১২০ - ১২০  

৪২ টির্বআই, গপযগাঁ, ভয়ভনর্াং ৪ ১২০ ১৬৪ ৫৩ ২১৭  

                                                            ফ িবভাট = 6030 417৫ 10205  
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৯. শযা প্রশতষ্ঠানমূ কথল্পক ২০১৭-১৮ অথফৃছল্পয উত্তীণ ৃ র্যাথীবদয তথ্য: 

 

৯.১ র্ফএর্: 

 

 ক্র: নাং জটক্সটাইর  ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ যীযাথী উত্তীণ ি ায 

১ জটক্সটাইর  ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, চট্টগ্রাভ  56 55 98.21% 

২ জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, াফনা 72 68 94.44% 

৩ জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, জনায়াখারী 60 59 98.33% 

৪ ফঙ্গফন্ধু জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, টাাংগাইর 82 80 97.56% 

৫ ীদ আফদুয যফ জযর্নয়াফাত জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, ফর্যার 68 68 100% 

৬ জখ কাভার জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, র্ঝনাইদ ২০১৬ ার জথবক বর্তি শুরু 

য়ায় এখবনা জকউ র্ফএর্ 

উত্তীণ ি য়র্ন 

                                  ফ িবভাট = 338 330 97.63% 
 

 

 

 

 

৯.২ র্ডবলাভা (জটক্সটাইর+জুট): 
 

ক্র: নাং জটক্সটাইর ইনর্িটিউট যীযাথী উত্তীণ ি ায 

১ জটক্সটাইর ইনর্িটিউট, টাাংগাইর জটক্সঃ-95 জটক্সঃ-93 জটক্সঃ 97.89% 

জুটঃ-94 জুটঃ-87 জুটঃ 92.55% 

২ জটক্সটাইর ইনর্িটিউট, র্দনাজপুয 87 86 98.85% 

৩ জটক্সটাইর ইনর্িটিউট, ফর্যার 89 87 97.75% 

                                           উবভাট= জটক্সঃ-271 জটক্সঃ-266 98.15% 

জুটঃ-94 জুটঃ-87 92.25% 

                                           ফ িবভাট= 365 353 96.71% 
 

 

চট্টগ্রাভ াফনা কনায়াখারী টাংগাইর ফশযার

56

72

৬০

82

68

৫৫

68

৫৯

80

68
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৯.৩ এএর্: 

ক্র: নাং প্রর্তষ্ঠাবনয নাভ যীযাথী উত্তীণ ি ায 

১ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, যাঙাভাটি 114 76 66.67% 

২ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, নাযায়ণগি 71 64 90.14% 

৩ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, কুর্ভো 44 44 100% 

৪ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, রযীপুয 104 99 95.19% 

৫ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, চট্টগ্রাভ 77 77 100% 

৬ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, র্ফ-ফার্ড়য়া 78 69 88.46% 

৭ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, গাজীপুয 74 67 90.54% 

৮ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট , ভয়ভনর্াং 120 94 88.33% 

৯ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, ভাদাযীপুয 79 57 72.15% 

১০ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, মুর্ন্সগি 51 49 96.08% 

১১ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, নযর্াংদী 65 42 64.62% 

১২ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, জাভারপুয 146 121 82.18% 

১৩ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, র্বযাজপুয 60 36 60% 

১৪ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, ফাবগযাট 59 40 67.80% 

১৫ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, খুরনা 80 77 96.25% 

১৬ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, ঝারকাঠি 48 25 52.08% 

১৭ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, মবায 51 25 49.02% 

১৮ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, কুর্িয়া 42 39 92.86% 

১৯ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, ফযগুনা 92 56 60.87% 

২০ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, টুয়াখারী 89 82 92.13% 

২১ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, নাবটায 57 44 77.19% 

২২ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, যাজাী 89 81 91.01% 

২৩ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, াফনা 140 128 91.43% 

  

০

২০

৪০

৬০

৮০

১০০

১২০

১৪০

১৬০

১৮০

২০০

টাংগাইর শদনাজপুয ফশযার

১৮৯

৮৭
৮৯

১৮০

৮৬ ৮৭
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ক্র: নাং প্রর্তষ্ঠাবনয নাভ যীযাথী উত্তীণ ি ায 

২৪ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, ফগুড়া 42 29 69.05% 

২৫ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, যাংপুয 62 38 61.29% 

২৬ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, র্দনাজপুয 135 122 90.37% 

২৭ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, ঠাকুযগাঁ 58 29 50% 

২৮ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, জগাারগি 109 102 93.58% 
২৯ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, ফািযফান 77 56 72.73% 
৩০ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, খাগড়াছর্ড় 52 08 15.38% 
৩১ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, ভার্ণকগি 113 99 87.61% 
৩২ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, টাাংগাইর 150 138 92% 
৩৩ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, র্কবাযগি 112 93 83.04% 
৩৪ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, পর্যদপুয 104 99 95.19% 
৩৫ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, জনায়াখারী 116 96 82.76% 
৩৬ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, কক্সফাজায 144 115 79.86% 
৩৭ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, র্যাজগি 150 110 73.33% 
৩৮ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, গাইফান্ধা 76 56 73.68% 
৩৯ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, নগাঁ 47 43 91.49% 
৪০ জটক্সটাইর জবাবকনার ইনর্িটিউট, চাঁাইনফাফগি 83 72 86.75% 

জভাট = 3460 2797 80.84% 
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১০. ফস্ত্রখাবতয উন্নয়বন প্রকে প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন: 

 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তয ফস্ত্র র্বেয জন্য প্রবয়াজনীয় দয জনফর যফযা কযায র্নর্ভবত্ত চার্দা অনুমায়ী জটক্সটাইর 

র্যা প্রর্তষ্ঠান স্থাবন র্ফর্বন্ন উন্নয়ন প্রকে গ্রণ  ফাস্তফায়ন কযবছ। ফস্ত্র অর্ধদপ্তবয 201৭-1৮ অথ িফছবয 16টি 

উন্নয়ন প্রকে চরভান র্ছর। চরভান প্রকেগুবরায ভােবভ ৩টি জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ (জগাারগি, যাংপুয 

 জাভারপুয)  ৯টি জটক্সটাইর ইনর্িটিউট (খুরনা, কবারা, জাভারপুয, নগাঁ, শযাজগি, শল্পরট, পশযদপুয, 

রারভশনযাট  সুনাভগি) স্থার্ত বফ। এছাড়া ২০১৮-১৯ অথ িফছবয ৩টি প্রকে (১টি জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং 

কবরজ, 2টি জটক্সটাইর ইনর্িটিউট গ্রণ কযায র্যকেনা যবয়বছ। 
 

  

১০.১ চরভান প্রকেমূবয র্ফফযণ: 

১০.১.১ প্রকল্পেয নাভেঃ “ীদ আফদুয যফ জযর্নয়াফাত জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ স্থান” 

ীলকৃ প্রকে  

 

প্রকল্পেয অফস্থান : শএন্ডশফ কযাড, ফশযার 

প্রকল্পেয কভয়াদকার 

     ক) মূর অনুল্পভাশদত     

     খ) ১ভ ংল্পাশধত অনুল্পভাশদত   

     গ) ২য় ংল্পাশধত অনুল্পভাশদত   

     ঘ) ফলৃ্পল ংল্পাশধত অনুল্পভাশদত                        

 

: 

 

 জুরাই/২০১০ ল্পত শডল্পম্বয/২০১২ 

:  জুরাই/২০১০ ল্পত জুন/২০১৫ 

:  জুরাই/২০১০ ল্পত জুন/২০১৭ 

:  জুরাই/২০১০ ল্পত জুন/২০১৮ 

২০১৭-১৮ অথফৃছল্পয এশডশ ফযাে : 2010.০০ রয টাকা 

২০১৭-১৮ অথফৃছল্পয ংল্পাশধত এশডশ ফযাে : 2145.০০ রয টাকা 

২০১৭-১৮ অথফৃছল্পয ব্যয় : 2141.08 রয টাকা 

২০১৭-১৮ অথফৃছয মনৃ্ত িভপুশিভূত ব্যয় : 11189.61 রয টাকা 

২০১৭-১৮ অথফৃছয মনৃ্ত িভপুশিভূত অগ্রগশত : আশথকৃ-89.38 %, ফাস্তফ-89.38% 
 

২০১৭-১৮ অথ িফছবয ম্পার্দত কভ িকাবন্ডয র্ফফযণ :  

 

ক্র: নাং বফন/স্থানামূবয নাভ অগ্রগর্তয ায 

1 একাল্পডশভক বফন 99.93% 

2 ডাইং কড 100% 

3 উইশবং এন্ড শনটিং কড   100% 

4 জুট জড 100% 

5 কটন কড 97.40% 

6 জযর্বডর্ন্সয়ার  99.94% 

7 অশপা ৃডযল্পভটযী বফন 99.99% 

8 ছাত্র কাল্পির  99.97% 

9 ছাত্রী কাল্পির  99.89% 

10 অশপা ৃডযল্পভটযী বফন 98.41% 

11 গ্যাবযজ 99% 

12 ভশজদ 95.57% 

13 300 জকর্ব ইবরকর্েক াফ জটটন বফন 87.41% 

14 এক্সটান িার য়াটায ালাই 92.84% 

১৫ এক্সটান িার ইবরকর্ের্পবকন 100% 
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ছাত্র কাল্পির 

 

 
 

এ-টাই জকায়াট িায 
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১০.১.২ প্রকল্পেয নাভ : “জখ কাভার জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ স্থান” ীলকৃ প্রকে 

 

প্রকল্পেয অফস্থান : আড়ুয়াকাশন্দ, শঝনাইদ 

প্রকল্পেয কভয়াদকার :  
(ক) মূর অনুল্পভাশদত : জুরাই/২০১১ ল্পত জুন/২০১৪ 

(খ) ১ভ ংল্পাশধত : জুরাই/২০১১ ল্পত জুন/২০১৫ 

(গ) ২য় ংল্পাশধত : জুরাই/২০১১ ল্পত জুন/২০১৭ 

(ঘ) ৩য় ংল্পাশধত  : জুরাই/২০১১ ল্পত কল্পেম্বয/২০১৮ 

২০১৭-১৮ অথফৃছল্পয ফযাে : ৩৫৩৮.০০ রয টাকা 

20১৭-১৮ অথফৃছল্পয ব্যয় : ৩৫৩৫.৬২ রয টাকা 

20১৭-১৮ অথফৃছয মনৃ্ত কভাট ব্যয় : ৯৯৯৬.৩৪ রয টাকা 

 
২০১৭-১৮ অথ িফছবয ম্পার্দত কভ িকাবন্ডয র্ফফযণ:  

 

ক্র: নাং বফন/স্থানামূবয নাভ অগ্রগর্তয ায 

১ একাল্পডশভক বফন (৬ তরা শবল্পত ৬ তরা) ১০০% 

২ একাল্পডশভক কাভ প্রাশনক বফন (৬ তরা শবল্পত ৬ তরা) ১০০% 

৩ ছাত্র কাল্পির (৬ তরা শবল্পত ৫ তরা) ১০০% 

৪ ীভানা প্রাচীয ১০০% 

৫ ছাত্রী কাল্পির (৬ তরা শবল্পত ৫ তরা) ১০০% 

৬ অশপা ৃডযশভটশয বফন (৬ তরা শবল্পত ৩ তরা) ১০০% 

৭ শপ্রশিার ককায়াটাৃয বফন (৬ তরা শবল্পত ২ তরা) ১০০% 

৮ িাপ ককায়াটাৃয বফন (৬ তরা শবল্পত ৫ তরা) ১০০% 

৯ াফ জিন ১০০% 

১০ টিচা/ৃ অশপা ৃককায়াটাৃয বফন (৬ তরা শবল্পত ৪ তরা) 93% 

১১ য়াকৃ বফন-১  93% 

১২ য়াকৃ বফন-২  97% 

১৩ ভশজদ বফন (৬ তরা শবল্পত ১ তরা) 20% 

 

১০.১.৩ প্রকল্পেয নাভ : “৪টি জটক্সটাইর ইনর্িটিউট স্থান” ীলকৃ প্রকে  

 

উল্পদ্যাগী ভন্ত্রণারয়/শফবাগ    :  ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা    :  ফস্ত্র অর্ধদপ্তয 

প্রকল্পেয প্রাক্কশরত ব্যয় (রয টাকা)           : 

 (ক) কভাট     :  অনুল্পভাশদত মূর শডশশ অনুমায়ী ১২৭০৫.০০ রয টাকা 

        ১ভ ংল্পাশধত শডশশ অনুমায়ী ২২৬৯০.০০ রয টাকা 

          ২য় ংল্পাশধত শডশশ অনুমায়ী ২৮৪৭৩.০০ রয টাকা 

         ৩য় ংল্পাধনী প্রস্তাফ অনুমায়ী ৩১১২৮.০০ রয টাকা  

 (খ) শজশফ    :  ৩১১২৮.০০ রয টাকা 

 (গ) প্রকে াায্য   :  নাই। ম্পূণ ৃশজশফ’য অথাৃয়ল্পন ফাস্তফায়ন ল্পফ  

প্রকল্পেয অথাৃয়ন (ঋণ, অনুদান, ইকুইটি)  :  শজশফ   
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প্রকে ফাস্তফায়নকার     : 

 মূর (অনুল্পভাশদত)    :  নল্পবম্বয/২০১০ ল্পত জুন/২০১৩ 

 ১ভ ংল্পাশধত (অনুল্পভাশদত)  :  নল্পবম্বয/২০১০ ল্পত জুন/২০১৫  

 ২য় ংল্পাশধত (অনুল্পভাশদত)   :  নল্পবম্বয/২০১০ ল্পত জুন/২০১৮  

            ৩য় ংল্পাধনী (অনুল্পভাশদত)  :  নল্পবম্বয/২০১০ ল্পত জুন/২০১৯  

২০১৭-১৮ অথ িফছবয ব্যয়    :  ৪৯,৩৮,১৭,০১২ টাকা 

২০১৭-১৮ অথ িফছয ম িন্ত িভপুশিভূত ব্যয়  :  ১৭৬,৯৭,৮৮,৮৫৮টাকা 

২০১৭-১৮ অথ িফছয ম িন্ত িভপুশিভূত অগ্রগর্ত :  আর্থ িক-৫৬.৮৫%, ফাস্তফ-৫৭.০০% 

প্রকে এরাকা                        :  

   

 

 

 

 

পূত ৃকাল্পজয ফাস্তফ অগ্রগশত: 
 

 

 

 নাবটায জটক্সটাইর ইনর্িটিউট  

 

ক্র: নাং বফন/স্থানামূবয নাভ অগ্রগর্তয ায ভন্তব্য  

১ জর্ভ অর্ধগ্রণ ১০০% ৫ একয জর্ভ অর্ধগ্রণ ভাপ্ত 

২ ভূর্ভ উন্নয়ন ৮৫% কাজ চরবছ 

৩ ীভানা প্রাচীয ৭২% ৩ একবযয ীভানা প্রাচীয ভাপ্ত 

৪ প্রাশনক বফন ১০০% র্নভ িাণ কাজ ভাপ্ত 

৫ ছাত্রী কাল্পির ৬৫% ৪থ ি তরায় ছাদ ঢারাই এয প্রস্তুর্ত চরবছ 

৬ ডযল্পভটযী বফন ১০০% স্তান্তয কযা বয়বছ 

৭ ফল্পয়জ কাল্পির ৯৮% স্তান্তয কযা বয়বছ 

৮ জুট কড ৮৭% র্পর্নর্াং  অবযন্তযীণ কাজ চরভান 

৯ কটন র্স্পর্নাং জড ৫২% ছাদ ঢারাই অন্যান্য কাজ প্রর্ক্রয়াধীন 

১০ ডাইাং জড ২৬% ফ্রুটিাং এয ভাটি কাটায কাজ চরবছ 

১১ উইর্বাং র্নটিাং জড ৩% ১ভ তরায করাভ ঢারাই চরবছ 

১২ াফ জিন র্ফর্ল্ডাং ৯৮% র্পর্নর্াং  অবযন্তযীণ কাজ চরভান 

                   ার্ফ িক অগ্রগর্ত ৭৩.৬৯%  

 

 

যাংপুয জটক্সটাইর ইনর্িটিউট 

 

ক্র: নাং বফন/স্থানামূবয নাভ অগ্রগর্তয ায ভন্তব্য  

১ জর্ভ অর্ধগ্রণ ১০০% ৫ একয জর্ভ র্ফবজর্ (৩.২৮)   র্ফবজএভর্ 

(১.৭২) বত ায়া জগবছ 

২ ভূর্ভ উন্নয়ন ১০০% কাজ ভাপ্ত 

৩ ীভানা প্রাচীয ৯৯% কাজ প্রায় ভাপ্ত 

৪ প্রাশনক বফন ১০০% র্নভ িাণ কাজ ভাপ্ত 

৫ ছাত্রী কাল্পির ১০০% কাজ ভাপ্ত 

  

শফবাগ কজরা উল্পজরা 

চট্টগ্রাভ চট্টগ্রাভ চট্টগ্রাভ 

খুরনা খুরনা ফাটিয়াঘাটা 

যাজাী নাল্পটায নাল্পটায 

যংপুয যংপুয যংপুয 
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ক্র: নাং বফন/স্থানামূবয নাভ অগ্রগর্তয ায ভন্তব্য  

৬ ডযল্পভটযী বফন ১০০% র্নভ িাণ কাজ ভাপ্ত 

৭ ফল্পয়জ কাল্পির ১০০% র্নভ িাণ কাজ ভাপ্ত 

৮ জুট কড ৯৫% র্পর্নর্াং কাজ চরজছ 

৯ কটন র্স্পর্নাং জড ৯৯% কাজ প্রায় ভাপ্ত 

১০ ডাইাং জড ৯৯% কাজ ভাপ্ত 

১১ উইর্বাং র্নটিাং জড ৯৯% কাজ ভাপ্ত 

১২ অবযন্তযীণ যাস্তা ৭৫% প্রথভ ম িাবয় প্রাপ্ত জর্ভয অবযন্তযীণ যাস্তা র্নভ িাণ 

ভাপ্ত 

                         ার্ফ িক অগ্রগর্ত = ৯৬%  
[ 

 

চট্টগ্রাভ জটক্সটাইর ইনর্িটিউট 

 

[ক্র: নাং বফন/স্থানামূবয নাভ অগ্রগর্তয ায ভন্তব্য  

১ জর্ভ অর্ধগ্রণ ১০০% ভাপ্ত 

২ ভূর্ভ উন্নয়ন ৬৫% ০.৮০ একয ভূর্ভ উন্নয়ন অভাপ্ত 

৩ ীভানা প্রাচীয ৮০% প্রথভ ম িাবয়য জর্ভয ীভানা প্রাচীয ভাপ্ত 

৪ প্রাশনক বফন ১০০% র্নভ িাণ কাজ ভাপ্ত 

৫ ছাত্রী কাল্পির ১০০% র্নভ িাণ কাজ ভাপ্ত 

৬ ডযল্পভটযী বফন ১০০% র্নভ িাণ কাজ ভাপ্ত 

৭ ফল্পয়জ কাল্পির ১০০% র্নভ িাণ কাজ ভাপ্ত 

৮ জুট কড ১০০% ভাপ্ত  স্তান্তর্যত 

৯ কটন র্স্পর্নাং জড ৯০% র্পর্নর্াং কাজ চরভান 

১০ ডাইাং জড ৯০% ছাদ ঢারাই ভাপ্ত। র্েক য়াকি চরভান 

১১ উইর্বাং র্নটিাং জড ৪০% র্নচ তরায় ছাদ ঢারাই ম্পন্ন 

১২ অবযন্তযীণ যাস্তা ৯০% প্রথভ ম িাবয় প্রাপ্ত জর্ভয অবযন্তযীণ যাস্তা র্নভ িাণ 

ভাপ্ত 

১৩ াফ জিন র্ফর্ল্ডাং ১০০% ভাপ্ত  স্তান্তর্যত 

                       ার্ফ িক অগ্রগর্ত = ৮৯.৪৭%  

 

খুরনা জটক্সটাইর ইনর্িটিউট 

 

ক্র: নাং বফন/স্থানামূবয নাভ অগ্রগর্তয ায ভন্তব্য  

১ জর্ভ অর্ধগ্রণ ১০০% ৫ একয জর্ভ অর্ধগ্রণ ভাপ্ত 

২ ভূর্ভ উন্নয়ন ৬৫% ৩ একয ভূর্ভ উন্নয়ন অভাপ্ত 

৩ ীভানা প্রাচীয ৮০% অর্তর্যি ২ একয প্রাচীয এয কাজ চরভান 

৪ প্রাশনক বফন ১০০% র্পর্নর্াং কাজ চরবছ 

৫ ছাত্রী কাল্পির ১০০% র্পর্নর্াং কাজ চরবছ 

৬ ডযল্পভটযী বফন ১০০% র্পর্নর্াং কাজ চরবছ 

৭ ফল্পয়জ কাল্পির ১০০% র্পর্নর্াং কাজ চরবছ 

৮ জুট কড ১০০% র্পর্নর্াং কাজ চরবছ 

৯ কটন র্স্পর্নাং জড ৯০% াইর ড্রাইর্বাং শুরু বয়বছ 

১০ ডাইাং জড ৯০% াইর কার্িাং ম্পন্ন বয়বছ 

১১ উইর্বাং র্নটিাং জড ৪০% জটি াইর ড্রাইব ম্পন্ন 

                          ার্ফ িক অগ্রগর্ত = 70.46%  
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র্নভ িাণাধীন জুট জড, নাবটায 

 

 

ছাত্রী জাবির, যাংপুয 

  
 

র্নভ িাণাধীন জুট জড, চট্টগ্রাভ 

 

র্নভ িাণাধীন একাবডর্ভক বফন, খুরনা 

 

 

১০.১.৪ প্রকল্পেয নাভ : “জখ জযানা জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ স্থান” ীলকৃ প্রকে  
 

প্রকবেয অফস্থান     :  জগাারগি দয 

প্রকবেয জভয়াদকার    :  জুরাই/২০১৩ বত জুন/২০১৯  

২০১৭-১৮ অথ িফছবযয এর্ডর্ ফযাি   :  ২৮০০.০০ রয টাকা 

২০১৭-১৮ অথ িফছবযয াংবার্ধত এর্ডর্ ফযাি :  ৪০৫০.০০ রয টাকা 

২০১৭-১৮ অথ িফছবযয ব্যয়   :  ৪০৪৭.৭৬ রয টাকা 

২০১৭-১৮ অথ িফছয ম িন্ত ক্রভপূর্িভূত ব্যয়  :  ৬৭০৩.৬৫ রয টাকা 

২০১৭-১৮ অথ িফছয ম িন্ত ক্রভপূর্িভূত অগ্রগর্ত  :  আর্থ িক-৪৪.৯৬%, ফাস্তফ-৫৫.০০% 
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২০১৭-১৮ অথ িফছবয ম্পার্দত কভ িকাবন্ডয র্ফফযণ:  

 

ক্র: নাং বফন/স্থানামূবয নাভ অগ্রগর্তয ায ভন্তব্য  

1 ফাউন্ডাযী য়ার 100%  

২ উইশবং কড 65%  

৩ ভূর্ভ উন্নয়ন 75%  

৪ একাল্পডশভক বফন 60%  

৫ শিশনং কড 70%  

৬ ছাত্র কাল্পির 70%  

৭ ছাত্রী কাল্পির   65%  

৮ ডাইং কড 50%  

৯ য়াকৃ বফন উইথ রাইল্পিযী 70%  
 

 

 
 

র্নভ িাণাধীন একাবডর্ভক বফন 

 
 

র্নভ িাণাধীন ছাত্র কাল্পির 
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১০.১.৫ প্রকবেয নাভ: “ ীদ আফদুয ফয জযর্নয়াফাত জটক্সটাইর ইনর্িটিউট স্থান” ীলকৃ 

প্রকে  
 

প্রকল্পেয অফস্থান : দশযণাঠঠ, কগৌযনদী, ফশযার 

প্রকল্পেয কভয়াদকার :  
ক) মূর অনুল্পভাশদত : জুরাই/২০১৩ ল্পত জুন/২০১৬ 

খ) ১ভ ংল্পাশধত অনুল্পভাশদত : জুরাই/২০১৩ ল্পত জুন/২০১৯ 

২০১৭-১৮ অথফৃছল্পযয এশডশ ফযাে : 20০০.০০ রয টাকা 

২০১৭-১৮ অথফৃছল্পযয ংল্পাশধত এশডশ ফযাে : 117০.০০ রয টাকা 

২০১৭-১৮অথফৃছল্পযয ব্যয় : 1169.93 রয টাকা 

২০১৭-১৮অথফৃছয মনৃ্ত িভপুশিভূত ব্যয় : 2709.78 রয টাকা 

২০১৭-১৮ অথফৃছয মনৃ্ত িভপুশিভূত অগ্রগশত : আশথকৃ-28.89%, ফাস্তফ-28.90% 

 
২০১৭-১৮ অথ িফছবয ম্পার্দত কভ িকাবন্ডয র্ফফযণ:  
 

ক্র: নাং  বফন/ স্থানামূবয নাভ অগ্রগর্তয ায 

১ একাল্পডশভক বফন (৪ তরা শবল্পত ৪ তরা) 60% 

২ শিশনং কড (3 তরা শবল্পত 1 তরা) 95% 

৩ উইশবং এন্ড ডাইং কড (3 তরা শবল্পত 1 তরা) 95% 

৪ রাইল্পিযী য়াকৃ বফন (২ তরা শবল্পত ২ তরা) 20% 

৫ ছাত্র কাল্পির  25% 

৬ ছাত্রী কাল্পির  25% 

৭ শপ্রশিার ককায়াটাৃয বফন (২ তরা শবল্পত ২ তরা) 00% 

৮ িাপ ককায়াটাৃয বফন (৬ তরা শবল্পত ৬ তরা) 00% 

৯ অশপা ৃককায়াটাৃয (৬ তরা শবল্পত ৬ তরা) 10% 

১০ াফ কিন বফন এয কাজ 50% 

১১ য়াটায র্যজাব িায 00% 
 

 

 
 

 

শিশনং বফন (জুট  কটন) 
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১০.১.৬ প্রকবেয নাভ: “জবারা জটক্সটাইর ইনর্িটিউট স্থান” ীলকৃ প্রকে 

 

প্রকল্পেয অফস্থান          :  কবারা দয  

প্রকল্পেয কভয়াদকার    :  জুরাই/২০১৪ ল্পত জুন/২০২০  

       
২০১৭-১৮ অথফৃছল্পয এশডশ ফযাে             :  ২৮৪০.০০ রয টাকা  

২০১৭-১৮ অথফৃছল্পয ংল্পাশধত এশডশ ফযাে :  ২০৪২.০০ রয টাকা  

২০১৭-১৮ অথফৃছল্পয ব্যয়               :  ১৫৪০.৪৬ রয টাকা  

২০১৭-১৮ অথফৃছল্পয িভপুশিভূত ব্যয়  :  ১৫৪০.৪৬ রয টাকা  

 

২০১৭-১৮ অথ িফছবয ম্পার্দত কভ িকাবন্ডয র্ফফযণ:  
 

 

ক্র: নাং  বফন/ স্থানামূবয নাভ অগ্রগর্তয ায 

১ একাল্পডশভক বফন (৬ তরা শবল্পত ৪ তরা)  85% 

২ কটন শিশনং কড  (৬ তরা শবল্পত ৪ তরা) 53% 

৩ উইশবং এন্ড ডাইং কড (3 তরা শবল্পত ৪ তরা) 32% 

৪ ছাত্রাফা  (৬ তরা শবল্পত ৬ তরা) 68% 

৫ ছাত্রীশনফা  (৬ তরা শবল্পত ৪ তরা) 60% 

৬ ডযল্পভটযী উইথ কযি াউজ (৬ তরা শবল্পত ৬ তরা) 50% 

৭ অশপা ৃককায়াটাৃয (৪ তরা শবল্পত ৩ তরা) 13% 

৮ িাপ ককায়াটাৃয (৪ তরা শবল্পত ৩ তরা) 9% 

 ফাউন্ডাযী য়ার 95% 

 

 

 
 

র্নভ িাণাধীন ছাত্রী জাবির  
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১০.১.৭ প্রকবেয নাভ: “জখ যাবর জটক্সটাইর ইনর্িটিউট স্থান” ীলকৃ প্রকে  

প্রকবেয অফস্থান   :  ভাদাযগি, জাভারপুয 

উল্পদ্যাগী ভন্ত্রণারয়/শফবাগ   :  ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা     :  ফস্ত্র অর্ধদপ্তয 

 প্রকল্পেয প্রাক্কশরত ব্যয়   : 

      (ক) কভাট       :  অনুল্পভাশদত মূর শডশশ অনুমায়ী 6250.০০ রয টাকা   

                       (খ) ১ভ াংবার্ধত  :  10116.35 রয টাকা 

 (গ)  শজশফ      :  10116.35 রয টাকা 

 (ঘ) প্রকে াায্য       :  নাই। ম্পূণ ৃশজশফ’য অথাৃয়ল্পন ফাস্তফায়ন ল্পফ  

প্রকল্পেয অথাৃয়ন (ঋণ, অনুদান, ইকুইটি ইতোশদ)  :  শজশফ  

প্রকে ফাস্তফায়নকার      :  মূর (অনুল্পভাশদত) জানুয়ার্য/20১5 ল্পত র্ডবম্বয/20১৯ 

২০১৭-২০১৮ অথফৃছল্পয ফযাে   :  1739.00 রয টাকা 

২০১৭-২০১৮ অথফৃছল্পয ব্যয়    :  1687.763 রয টাকা 

২০১৭-২০১৮ অথফৃছল্পয িভপুশিভূত ব্যয়  :   2765.534 রয টাকা 

২০১৭-২০১৮ অথফৃছল্পয  িভপুশিভূত অগ্রগশত :  আশথকৃ- 27.34%,  ফাস্তফ-35.০০% 

 

প্রকে এরাকা :  
 

শফবাগ কজরা উল্পজরা 

ভয়ভনর্াং জাভারপুয ভাদাযগি 

                          

২০১৭-১৮ অথ িফছবয ম্পার্দত কভ িকাবন্ডয র্ফফযণ:  

 

ক্র: নাং বফন/ স্থানামূবয নাভ অগ্রগর্তয ায ভন্তব্য  

১ একাল্পডশভক বফন 88% র্পর্নর্াং কাজ চরবছ 

২ ছাত্র কাল্পির 80% টাইরবয কাজ চরবছ 

৩ ছাত্রী কাল্পির 95% যাংকযবণয কাজ চরবছ 

৪ িাপ জকায়াট িায 94% র্পর্নর্াং কাজ চরবছ 

৫ িাপ ডযল্পভটযী 92% টাইরবয কাজ চরবছ 

৬ শপ্রশিার ককায়াটাৃয ১5% জগ্রড র্ফভ ঢারাইকাজ ম্পন্ন 
 

 

  
 

র্নভ িাণাধীন একাবডর্ভক বফন 

 

র্নভ িাণাধীন িাপ জকায়াট িায 
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১০.১.৮ প্রকল্পেয নাভ: “ড: এভ, এ, য়াবজদ র্ভয়া জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ স্থান” ীলকৃ প্রকে 

 

প্রকল্পেয অফস্থান : ীযগি, যংপুয 

প্রকল্পেয কভয়াদকার : জুরাই/২০১৫ ল্পত জুন/২০১৮ 

মূর অনুল্পভাশদত : ১০৭৪৮.২৪ রয টাকা 

২০১৭-১৮ অথফৃছল্পয ফযাে : 3810.00 রয টাকা 

20১৭-১৮ অথফৃছল্পয ব্যয় : 3809.38 রয টাকা 

20১৭-১৮ অথফৃছয মনৃ্ত কভাট ব্যয় : 7812.11  রয টাকা 
 

২০১৭-১৮ অথ িফছবয ম্পার্দত কভ িকাবন্ডয র্ফফযণ:  

 

ক্র: নাং  বফন/ স্থানামূবয নাভ অগ্রগর্তয ায 

১ একাবডর্ভক বফন 87.50% 

২ য়াকৃ কাভ রাইিাযী 73% 

৩ ছাত্রী জাবির 77% 

৪ ছাত্র জাবির 81.50% 

৫ িাপ ডযল্পভটযী 77% 

৬ অশপা ৃডযল্পভটাযী 86% 

৭ অশপা ৃককায়াটাৃয 84% 

৮ িাপ ককায়াটাৃয 86% 

৯ উইশবং কড 60% 

১০ ফাউন্ডাযী য়ার 87% 

১১ শপ্রশিার ককায়াটাৃয 70% 

১২ াফ কিন 72% 

১৩ শিশনং কড 68% 

১৪ ডাইং কড 74% 

১৫ গবীয নরকূ 40% 

১৬ ফার্যক র্ফদুযৎ 31% 

১৭ আযর্র্ জযাড 61% 
 

  
 

র্নভ িাণাধীন অশপা ৃডযল্পভটাযী 

 

র্নভ িাণাধীন িাপ জকায়াট িায 
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১০.1.৯ প্রকবেয নাভ: “জখ ার্না জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ স্থান” ীল িক প্রকে  

 

প্রকল্পেয অফস্থান     :  জভরাি, জাভারপুয 

উল্পদ্যাগী ভন্ত্রণারয়/শফবাগ     :  ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা    :  ফস্ত্র অর্ধদপ্তয 

 প্রকল্পেয প্রাক্কশরত ব্যয় (রয টাকা) 

 (ক) কভাট    :  ১১১৪২.৫৯ রয টাকা                        

 (খ) ১ভ াংবার্ধত  :  28196.87 রয টাকা 

 (গ) প্রকে াায্য   :  নাই, ম্পূণ ৃশজশফ’য অথাৃয়ল্পন ফাস্তফায়ন ল্পফ  

 প্রকল্পেয অথাৃয়ন (ঋণ, অনুদান, ইকুইটি)  :  শজশফ  

প্রকে ফাস্তফায়নকার    :   

(ক) মূর অনুবভার্দত  :  জুরাই/20১5 ল্পত জুন/20১৮  

           (খ) ১ভ াংবার্ধত  :  জুরাই/20১5 ল্পত জুন/20২০ 

২০১৭-২০১৮ অথফৃছল্পয ফযাে   :  7747.00 রয টাকা 

২০১৭-২০১৮ অথফৃছল্পয ব্যয়    :  7744.87 রয টাকা 

২০১৭-২০১৮ অথফৃছল্পয িভপুশিভূত ব্যয়  :   10088.52 রয টাকা 

২০১৭-২০১৮ অথফৃছল্পয  িভপুশিভূত অগ্রগশত :  আশথকৃ- 35.78%,  ফাস্তফ-38.০০% 

 

প্রকে এরাকা     : 

শফবাগ কজরা  উল্পজরা 

ভয়ভনর্াং জাভারপুয জভরাি 

 

 

 ২০১৭-১৮ অথ িফছবয ম্পার্দত কভ িকাবন্ডয র্ফফযণ:  

 

ক্র: নাং  বফন/ স্থানামূবয নাভ অগ্রগর্তয ায 

১ ভূর্ভ উন্নয়ন 100% 

২ একাবডর্ভক বফন কাভ এডর্ভর্নবেটিব বফন 40% 

৩ কটন শিশনং কড 40% 

৪ উইশবং কড (উইশবং এন্ড শনটিং) 33% 

৫ ডাইং কড 40% 

৬ ছাত্রী জাবির 20% 

৭ ছাত্র জাবির 16% 

৮ শপ্রশিার ককায়াটাৃয 35% 

৯ অশপ ককায়াটাৃয 40% 

১০ অশপাৃ ডযল্পভটাযী 23% 

১১ িাপ ডযল্পভটযী 25% 

১২ িাপ ককায়াটাৃয 27% 

১৩ য়াকৃ কাভ রাইিাযী 40% 

১৪ াফ কিন শফশডং 32% 
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র্নভ িাণাধীন অর্পা ি জকায়াট িায 

 

 

 

 
 

র্নভ িাণাধীন র্প্রর্ন্সার জকায়াট িায 
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১০.1.1০ প্রকবেয নাভ: “ীদ কাভরুজ্জাভান কটক্সটাইর ইনশিটিউট স্থান” ীল িক প্রকে 
 
প্রকল্পেয অফস্থান : ভান্দা, নগাঁ 

প্রকল্পেয কভয়াদকার : জুরাই/২০১৫ ল্পত জুন/২০১৯ 

প্রকল্পেয অনুল্পভাশদত ফযাে : ৭৪৬২.৪৯ রয টাকা 

20১৮-১৯ অথফৃছল্পযয ফযাে : 2500.00 রয টাকা 

20১৭-১৮ অথফৃছয মনৃ্ত কভাট ব্যয় : 3639.65 রয টাকা 

 
২০১৭-১৮ অথ িফছবয ম্পার্দত কভ িকাবন্ডয র্ফফযণ:  

 

ক্র: নাং  বফন/ স্থানামূবয নাভ অগ্রগর্তয ায 

1 ফাউন্ডাযী য়ার ৫7% 

2 একাল্পডশভক বফন  72% 

3 শিশনং কড 22% 

4 ছাত্রী জাবির 75% 

5 ছাত্র জাবির 55% 

6 িাপ ডযল্পভটযী 70% 

7 অশপা ৃডযল্পভটাযী 40% 

8 ডাইং কড  35% 

9 উইশবং এন্ড শনটিং কড 52% 

১০ য়াকৃ কাভ রাইিাযী 50% 

 

 

 

  
 

র্নভ িাণাধীন ছাত্রী জাবির 

 

র্নভ িাণাধীন একাবডর্ভক বফন 
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১০.1.1১ প্রকবেয নাভ: “কফগভ আশভনা ভনসুয কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং ইনশিটিউট স্থান” ীল িক প্রকে 
 

প্রকবেয অফস্থান     :  কার্জপুয, র্যাজগি 
প্রকবেয জভয়াদকার    :  জুরাই/2016 বত জুন/2019 
201৭-1৮ অথ িফছবযয এর্ডর্ ফযাি  :  1820.00 রয টাকা 
201৭-1৮ অথ িফছবযয ব্যয়   :  2206.18 রয টাকা 
201৭-1৮ অথ িফছয মনৃ্ত ক্রভপুর্িভূত ব্যয়  :  2583.98 রয টাকা 
201৭-1৮ অথ িফছয মনৃ্ত ক্রভপুর্িভূত অগ্রগর্ত :  আর্থ িক-29.54%, ফাস্তফ-28.00%  

 

 

২০১৭-১৮ অথ িফছবয ম্পার্দত কভ িকাবন্ডয র্ফফযণ:  

 

ক্র: নাং  বফন/ স্থানামূবয নাভ অগ্রগর্তয ায 

1 একাল্পডশভক বফন 75% 

2 কটন শিশনং কড 35% 

3 উইশবং  র্নটিাং কড উইথ ভাটি িাযা র 15% 

4 য়াকৃ বফন উইথ রাইল্পিযী 14% 

5 উইশবং জড 77% 

6 ছাত্রী কাল্পির 65% 

7 ছাত্র কাল্পির 75% 

8 িাপ ডযল্পভটযী 14% 

9 িাপ ককায়াটাৃয 10% 

10 ফাউন্ডাযী য়ার 80% 
 

 

১০.1.1২ প্রকবেয নাভ: “ সুনাভগি কটক্সটাইর ইনশিটিউট স্থান” ীল িক প্রকে 
 
 

প্রকবেয অফস্থান     :  দর্যণ সুনাভগি 

উল্পদ্যাগী ভন্ত্রণারয়/শফবাগ     :  ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা    :  ফস্ত্র অর্ধদপ্তয 

প্রকবেয ফাস্তফায়কার    :  জানুয়ার্য/2017 বত জুন/2020 

প্রকল্পেয প্রাক্কশরত ব্যয় (রয টাকা) 

 (ক) কভাট    :  10346.85 রয টাকা                        

 (খ)  শজশফ (ম্পূণ ি)  :  10346.85 রয টাকা    

 

প্রকে এরাকা    : 

 

শফবাগ কজরা  উল্পজরা 

র্বরট সুনাভগি দর্যণ সুনাভগি 

 

 

২০১৭-১৮ অথ িফছবয ম্পার্দত কভ িকাবন্ডয র্ফফযণ: ভূর্ভ অর্ধগ্রবণয কাজ চরভান যবয়বছ। 
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১০.1.1৩ প্রকবেয নাভ: “ পর্যদপুয কটক্সটাইর ইনশিটিউট স্থান” ীল িক প্রকে 
 
প্রকবেয অফস্থান     :  কর্ফযপুয, পর্যদপুয 

উল্পদ্যাগী ভন্ত্রণারয়/শফবাগ     :  ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা    :  ফস্ত্র অর্ধদপ্তয 

প্রকবেয ফাস্তফায়কার    :  জুরাই//2017 বত জুন/2020 

প্রকল্পেয প্রাক্কশরত ব্যয় (রয টাকা) 

        (ক) জভাট    :  অনুবভার্দত মূর র্ডর্র্ অনুমায়ী ৯৭৫৬.০৫ রয টাকা                        

        (খ) ১ভ াংবার্ধত   :  10156.05 রয টাকা                        

        (গ) শজশফ    :  10156.05 রয টাকা 

                 (ঘ) প্রকে াায্য   :  নাই। ম্পূণ ি  শজশফ  

       

প্রকে এরাকা     : 

 

 

শফবাগ কজরা  উল্পজরা 

ঢাকা পর্যদপুয কর্ফযপুয 

 

২০১৭-১৮ অথ িফছবয ম্পার্দত কভ িকাবন্ডয র্ফফযণ: ভূর্ভ অর্ধগ্রবণয কাজ চরভান যবয়বছ। 

 

 

১০.1.1৪ প্রকবেয নাভ: “ র্বরট কটক্সটাইর ইনশিটিউট স্থান” ীল িক প্রকে 
 
প্রকবেয অফস্থান     :  দর্যণ সুযভা, র্বরট 
উল্পদ্যাগী ভন্ত্রণারয়/শফবাগ     :  ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা    :  ফস্ত্র অর্ধদপ্তয 

প্রকবেয ফাস্তফায়নকার    :  জুরাই/2017 বত জুন/2020 

প্রকল্পেয প্রাক্কশরত ব্যয় (রয টাকা) 

    (ক) কভাট   :  9565.65 রয টাকা                        

 (খ)  শজশফ    :  9565.65 রয টাকা 

 (গ) প্রকে াায্য  :  নাই, ম্পূণ ৃশজশফ’য অথাৃয়ল্পন ফাস্তফায়ন ল্পফ  

  

প্রকল্পেয অথাৃয়ন (ঋণ, অনুদান, ইকুইটি)  :  শজশফ  

      

প্রকে এরাকা     : 

 

শফবাগ কজরা  উল্পজরা 

র্বরট র্বরট দর্যণ সুযভা 

 

২০১৭-১৮ অথ িফছবয ম্পার্দত কভ িকাবন্ডয র্ফফযণ:  ভূর্ভ অর্ধগ্রবণয কাজ চরভান যবয়বছ। 

 

 

  



 ফস্ত্র অর্ধদপ্তয                                                                                                            ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৭-১৮ 

42 

 

১০.1.1৫ প্রকবেয নাভ: “ জখ যাবর কটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ স্থান” ীল িক প্রকে 
 

প্রকবেয অফস্থান     :  দর্যণ সুযভা, র্বরট 

উল্পদ্যাগী ভন্ত্রণারয়/শফবাগ     :  ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা    :  ফস্ত্র অর্ধদপ্তয 

প্রকবেয ফাস্তফায়কার    :  জানুয়াযী/2017 বত জুন/2020 

প্রকল্পেয প্রাক্কশরত ব্যয় (রয টাকা) 

    (ক) কভাট   :  11036.56 রয টাকা                        

 (খ)  শজশফ    :  11036.56 রয টাকা 

 (গ) প্রকে াায্য  :  নাই, ম্পূণ ৃশজশফ’য অথাৃয়ল্পন ফাস্তফায়ন ল্পফ  

  

প্রকল্পেয অথাৃয়ন (ঋণ, অনুদান, ইকুইটি)  :  শজশফ  

       

প্রকে এরাকা     : 

 

শফবাগ কজরা  উল্পজরা 

র্বরট র্বরট দর্যণ সুযভা 

 

২০১৭-১৮ অথ িফছবয ম্পার্দত কভ িকাবন্ডয র্ফফযণ:  ভূর্ভ অর্ধগ্রবণয কাজ চরভান যবয়বছ। 

 
 

১০.1.1৬ প্রকবেয নাভ: “ রারভর্নযাট কটক্সটাইর ইনশিটিউট স্থান”  ীল িক প্রকে 
 

প্রকবেয অফস্থান     :  কার্রগি, রারভর্নযাট 

উল্পদ্যাগী ভন্ত্রণারয়/শফবাগ     :  ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা    :  ফস্ত্র অর্ধদপ্তয 

প্রকবেয ফাস্তফায়কার    :  জানুয়াযী/2018 বত র্ডবম্বয/2020 

প্রকল্পেয প্রাক্কশরত ব্যয় (রয টাকা) 

    (ক) কভাট   :  10013.04 রয টাকা                        

 (খ)  শজশফ    :  10013.04 রয টাকা 

 (গ) প্রকে াায্য  :  নাই, ম্পূণ ৃশজশফ’য অথাৃয়ল্পন ফাস্তফায়ন ল্পফ  

  

 

প্রকল্পেয অথাৃয়ন (ঋণ, অনুদান, ইকুইটি)  :  শজশফ      

প্রকে এরাকা     : 

 

শফবাগ কজরা  উল্পজরা 

যাংপুয রারভর্নযাট কার্রগি 

 

 

২০১৭-১৮ অথ িফছবয ম্পার্দত কভ িকাবন্ডয র্ফফযণ:  ভূর্ভ অর্ধগ্রবণয কাজ চরভান যবয়বছ। 
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১০.২ এক নজবয ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয ২০১৭-১৮ অথ িফছবয চরভান প্রকেমূবয ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ত: 
 

 (রয টাকায়) 

ক্র. নাং প্রকবেয নাভ ফযাি ব্যয় তকযা 

ায 

১ ফশযার কটক্সটাইর ইনশিটিউটল্পক ীদ আফদুয যফ 

কযশনয়াফাত কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরল্পজ উন্নীতকযণ 

প্রকে 
 

2145.00 2141.08 99.81% 

২ ৪টি কটক্সটাইর ইনশিটিউট স্থান প্রকে 
 

3561.00 4954.84 99.88% 

৩ কখ কাভার  কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ স্থান প্রকে 
 

3538.00 3535.62 99.93% 

৪ ীদ আফদুয ফয জযর্নয়াফাত কটক্সটাইর ইনশিটিউট স্থান 

প্রকে, কগৌযনদী, ফশযার 
 

1170.00 1169.93 100% 

৫ কখ কযানা কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ স্থান প্রকে, 

কগাারগি 
 

4050.00 4047.76 99.94% 

৬ কবারা কটক্সটাইর ইনশিটিউট স্থান প্রকে 
 

1542.00 1540.46 99.90% 

৭ কখ যাল্পর কটক্সটাইর ইনশিটিউট স্থান প্রকে, ভাদাযগি, 

জাভারপুয 
 

1739.00 1687.763 97.05% 

৮ ডেঃ এভ,এ, য়াল্পজদ শভয়া কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ 

স্থান প্রকে, ীযগি, যংপুয  
 

3810.00 3809.38 100% 

৯ কখ াশনা কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ স্থান প্রকে, 

কভরান্দ, জাভারপুয 
 

7747.00 7744.87 99.97% 

১০ ীদ কাভরুজ্জাভান কটক্সটাইর ইনশিটিউট স্থান প্রকে, 

ভান্দা, নগাঁ 
 

2717.00 2716.96 100% 

11 কফগভ আশভনা ভনসুয কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং ইনশিটিউট 

স্থান প্রকে, কাশজপুয, শযাজগি 
 

2220.00 2206.18 99.38% 

12 সুনাভগি কটক্সটাইর ইনশিটিউট স্থান প্রকে 
 

1272.00 1270.98 99.92% 

১৩ পর্যদপুয কটক্সটাইর ইনশিটিউট স্থান ীলকৃ প্রকে 
 

1018.00 1017.23 99.92% 

১৪ জখ যাবর কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ, শল্পরট স্থান 

ীলকৃ প্রকে  
 

511.00 508.01 99.42% 

১৫ র্বরট কটক্সটাইর ইনশিটিউট স্থান ীলকৃ প্রকে 
 

471.00 464.42 98.60% 

১৬ রারভর্নযাট কটক্সটাইর ইনশিটিউট স্থান ীলকৃ প্রকে 
 

1.00 0 0% 

                                                           ফ িবভাট= 38912.00 38815.483 99.75% 
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১০.৩ গৃর্তব্য প্রকে:  
 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তয কর্তিক প্রণীত “২০১৪-১৫ ার জথবক ২০২০-২১ ার নাগাদ জদব  র্ফবদব কটক্সটাইর দয 

জনফল্পরয চাশদা-যফযা-গ্যা এফং গত ৫ ফছল্পয স্থাশত ফস্ত্র শে প্রশতষ্ঠান ম্পশকতৃ প্রশতল্পফদন” অনুমায়ী 

২০২০-২১ ার নাগাদ র্ফর্বন্ন জরবববরয জটক্সটাইর দয জনফবরয  

 

জভাট চার্দা: 

দযতা করল্পবর 2014-15  2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

এএশ 111৫99 125936 141225 15429২ 168570 183137 198466 

শডল্পলাভা 29447 33249 36498 38831 41515 44281 47036 

শফএশ 17683 20053 21592 22891 23809 24546 25303 

জভাট= 158729 179238 199315 216012 233894 251964 270805 

 

ম্ভাব্য যফযা/জমাগান: 

দযতা জরববর 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

এএর্ 21335 23335 25450 27650 29980 32330 34750 

র্ডবলাভা 16856 19850 22800 25900 29000 32300 35700 

র্ফএর্ 11841 13041 14241 15450 16160 16750 17500 

জভাট= 50032 56226 62491 69000 75140 81380 87950 

 
 

জরববর র্বর্ত্তক গ্যা:  

 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

এএর্ 90264 102601 115775 126640 138590 150807 163716 

র্ডবলাভা 12591 13399 13698 12931 12515 11981 11336 

র্ফএর্ 5842 7012 7351 7441 7649 7796 7803 

 
 

জদব জটক্সটাইর র্যাখাবত একভাত্র যকার্য পৃষ্ঠবালক য়ায় উবয জটর্ফবর ফর্ণ িত জরববর র্বর্ত্তক 

গ্যা পূযবণয জন্য ফস্ত্র ফস্ত্র অর্ধদপ্তয কর্তিক র্নম্নফর্ণ িত প্রকেমূ গ্রণ কযায র্যকেনা যবয়বছ। 

 

ক্রঃ নাং প্রকবেয নাভ জভয়াদকার  প্রাক্কর্রত ব্যয় 

(জকাটি টাকায়) 

১ নাযায়ণগি কটক্সটাইর ইনশিটিউট স্থান প্রকে জুরাই/17 বত জুন/21 142.10 

২ জয়পুযাট কটক্সটাইর ইনশিটিউট স্থান প্রকে জুরাই/1৮ বত জুন/২১ 128.73 

৩ ১৩টি কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট স্থান প্রকে জুরাই/1৮ বত জুন/২১ 353.90 

৪ ১২টি কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনশিটিউট স্থান প্রকে জুন/1৭ বত র্ডবম্বয /19 183.32 

৫ জখ লুৎপয যভান কটক্সটাইর ইনশিটিউট, কনায়াখারী  

স্থান প্রকে  

জুরাই/1৮ বত জুন/২১ 166.88 

৬ াযার্স্ত কটক্সটাইর ইনশিটিউট স্থান প্রকে জুরাই/1৮ বত জুন/21 119.71 

৭ জনত্রবকাণা কটক্সটাইর ইনশিটিউট স্থান প্রকে জুরাই/1৭ বত জুন/21 106.14 

৮ মবায কটক্সটাইর ইনশিটিউট স্থান প্রকে জানুয়ার্য/1৭ বত জুন/20 116.94 

৯  কুর্িয়া কটক্সটাইর ইনশিটিউট স্থান প্রকে জুরাই/1৭ বত জুন/2০ 98.66 

 

  

 



 ফস্ত্র অর্ধদপ্তয                                                                                                            ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৭-১৮ 

45 

 

১০.4 প্রকে ফাস্তফায়বন ২০১৭-১৮ অথ িফছবয ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয অজিন:  

 
 

 

 গত ০৮/০২/২০১৮ তার্যবখ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী “ীদ আফদুয যফ জযর্নয়াফাত জটক্সটাইর ইনর্িটিউট, 

জগ যনদী, ফর্যার” এয র্বর্ত্তপ্রস্তয স্থান কবযন। 

 

 
 

 উন্নয়ন ফাবজট: ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয অধীবন 1৬টি উন্নয়ন প্রকবেয ফযাি 389.12 জকাটি টাকা। জুরাই/১৭-জুন/১৮ 

ম িন্ত ব্যয় 388 জকাটি 15 রয 48 াজায, মা ফযাবিয 99.75%। 

 

 জখ যাবর জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, র্বরট স্থান প্রকেটি 01 আগি, 2017 তার্যবখ একবনক কর্তিক 

অনুবভার্দত বয়বছ। 

 

 রারভর্নযাট জটক্সটাইর ইনর্িটিউট স্থান প্রকেটি 09 জানুয়ার্য, ২০১৮ তার্যবখ একবনক কর্তিক অনুবভার্দত 

বয়বছ। 

 

 জখ ার্না জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজ, র্ফচয. ভাদাযীপুয স্থান প্রকেটি 10 আগি, ২০১৮ তার্যবখ 

একবনক কর্তিক অনুবভার্দত বয়বছ। 

 

  



 ফস্ত্র অর্ধদপ্তয                                                                                                            ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৭-১৮ 

46 

 

 
 

১১. জালক কর্তিবযয কাজ: 
 

কালক কর্তৃয ফরল্পত ককান শফল্পল কে র্ণ/খাল্পতয শল্পেয শনয়ন্ত্রণকাযী প্রাশনক কর্তৃযল্পক ব্যঝাল্পফ। 

Allocation of Business অনুমায়ী ংশিি খাত কম ভন্ত্রণারয়/শফবাল্পগয কভৃশযশধভূি, কই ভন্ত্রণারয়/শফবাল্পগয 

আতাধীন দাশয়ত্বপ্রাপ্ত অশধদপ্তয/ংস্থা/ অর্ধদপ্তয/দপ্তয ংশিি খাল্পত কালক কর্তৃয শল্পল্পফ কাজ কযল্পফ ভল্পভ ৃ

গত ০৫/০৫/২০১৪ তাশযল্পখ ভশন্ত্রবা তফঠল্পক শদ্ধা ন্ত গৃীত ল্পয়ল্পছ। কমভনেঃ ক্ষুদ্র  কুটিয শল্পেয কযল্পত্র ফাংরাল্পদ  

ক্ষুদ্র  কুটিয শে কযল্পাল্পযন (শফশক), ফস্ত্র শল্পেয  কযল্পত্র ফস্ত্র অর্ধদপ্তয, াট শল্পেয  কযল্পত্র াট অশধদপ্তয, 

ভৎস্য শল্পেয  কযল্পত্র ভৎস্য অশধদপ্তয এফং যপ্তানী প্রশিয়াকযণ এরাকায় অফশস্থত শল্পেয  কযল্পত্র ফাংরাল্পদ 

এক্সল্পাট ৃপ্রল্পশং কজান অথশযটি (কফজা) কালক কর্তৃয শল্পল্পফ শফল্পফশচত ল্পফ। 

 

 ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য ১৫/০১/২০১৩ তার্যবখয ফাভ /নীর্ত-১/৮০/২০০৭/১৯৭ স্মাযবকয জপ্রর্যবত ফস্ত্ য 

অর্ধদপ্তয ২৬/০৫/২০১৩ তার্যখ বত জালক কর্তিয র্ববফ কাজ শুরু কবয অযাফর্ধ তা ারন কযবছ। 

 

১১.১ য়ানি ার্ব ি: 
 

 
 

য়ানি াশবৃ জন্টাবয জফা প্রদান কযবছন কভ িযত জপাকার বয়ন্ট কভ িকতিা 
 

 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তয প্রধান কামাৃরল্পয় কালক কর্তৃল্পযয কাজ সুষু্ঠবাল্পফ ম্পাদল্পনয জন্য একটি  য়ানি াশবৃ 

কোয চালু কযা ল্পয়ল্পছ। ফস্ত্র  কাাক শে ভাশরক/কভকৃতাৃগণল্পক য়ানি া শবকৃয ভাধ্যল্পভ কম ভস্ত কফা 

প্রদান কযা ল্পি তা শনম্নরূ:  
 

 

   ফস্ত্র শে কাযখানায ভাশরক/উল্পদ্যািাল্পদয কাশযগশয  অন্যান্য ভস্যায কপ্রশযল্পত যাভ ৃ ভাধান প্রদান; 
 

   কফা প্রতোী ফস্ত্র শে কাযখানায আল্পফদনমূ মাচাই -ফাছাই কযা, াশবৃ কডশরবাযীয ম্ভাব্য তাশযখ 

কাযখানা কর্তৃযল্পক প্রাশপ্ত স্বীকায ত্র কদয়া এফং ঠিক আল্পফদন শনশদিৃ ককল্পন কপ্রযণ কযা; 
 

   কাজটি কত তাশযল্পখ ম্পন্ন কযল্পত ল্পফ তা ং শিি কভকৃতাৃল্পক তকীকযণ কল্পয শনধাৃশযত ভল্পয়য ভল্পধ্য 

কাজটি ম্পন্ন কযত: শচঠিত্র কডশরবাযী কদয়া; 
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   ‘‘য়ান ি াশবৃ’’ এয অশপায কটশরল্পপাল্পন, াযাল্পত ফপৃ্রকায প্রল্পয়াজনীয় তথ্য ংশিিল্পদয যফযা   

কযল্পছন, শজজ্ঞাায জফাফ শদল্পিন; 
 

   কফা গ্রীতাল্পদয কালক কর্তৃয শল্পল্পফ ফস্ত্র অর্ধদপ্তল্পয ফস্ত্র শে কাযখানায অনুকূল্পর শক শক কফা প্রদান 

কযা য় এফং ফস্ত্র শল্পেয কালক কর্তৃল্পযয কাজ সুষু্ঠবাল্পফ ম্পাদল্পনয জন্য ককান কাল্পজ শক শক কাগজ 

রাল্পগ/কচকশরি ইায একটি ধাযণা আগত কফা গ্রীতাল্পদয কদয়া য়। 
 

১১.২ জালক কর্তিয কাবজয অজিন: 
 

 

কালক কর্তৃয শল্পল্পফ ফস্ত্র অশধদপ্তল্পযয কাম িাফরী  ২০১৭-১৮ অথ িফছবয প্রাপ্ত আবফদন  র্নষ্পর্ত্তয তথ্য: 

 

ক্র: 

নাং 

র্ফলয় ২০১৭-১৮  অথ িফছবয শুরু বত অত্র অথ িফছয ম িন্ত 

প্রার্প্ত র্নষ্পর্ত্ত প্রার্প্ত র্নষ্পর্ত্ত 

১ প্রস্তার্ফত জযর্জবষ্ট্রন 164 157 810 732 

২ র্ফযভান জযর্জবষ্ট্রন 64 50 407 287 

৩ জভর্ন ছাড়কযবণয সুার্য 6465 6464 22573 22470 

৪ ১ভ এডক আইআযর্’য র্ে সুার্য 122 127 875 790 

৫ ২য় এডক আইআযর্’য র্ে সুার্য 89 74 194 179 

৬ ৩য় এডক আইআযর্’য র্ে সুার্য 12 13 24 23 

৭ আইআযর্ র্নয়র্ভতকযবণয সুার্য 87 88 535 454 

৮ জযর্জবষ্ট্রন াংবাধন 293 290 1758 1558 

৯ অনার্ত্ত ত্র 41 48 358 407 

১০ ইউটিরাইবজন াযর্ভট (ইউর্) 04 04 144 142 

১১ ইভবাট ি াযর্ভট (আইর্) সুার্য  67 67 151 149 

১২ জডপাড ি জবভন্ট 16 16 83 78 

১৩ য়াকি াযর্ভট/ র্আই র্বায জন্য অনার্ত্ত ত্র 53 53 124 117 

১৪ কবম্পার্জট াটি ির্পবকট 01 01 27 29 

১৫ এইচএ জকাড াংবমাজন 37 39 66 61 

১৬ ইআযর্’য ঠিকানা র্যফতিন 0 0 04 02 

১৭ আইআযর্বত আভদার্ন স্বত্ত্ব বৃর্িয জন্য সুার্য 05 05 17 16 

১৮ ফন্ড রাইবন্স এয জন্য সুার্য 02 02 07 07 

১৯ ই-র্বায সুার্য 0 0 03 03 

২০ তফবদর্ক ঋবণয সুার্য 11 11 16 16 

21 আইআযর্’য ঠিকানা র্যফতিন 0 0 26 21 

22 লট ফযাবিয সুার্য 0 0 20 18 

                                                        ফ িবভাট= 7533 7509 28222 27559 
 

 

০১/০৭/২০১৭ জথবক ৩০/০৬/২০১৮ ম িন্ত জালবকয কাবজয র্নষ্পর্ত্তয ায ৯9.68%। 

 

  



 ফস্ত্র অর্ধদপ্তয                                                                                                            ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৭-১৮ 

48 

 

 

 ফস্ত্র র্বেয জালক কর্তিবযয কাবজয সুষ্ঠু ফাস্তফায়ন  জফযকার্য ফস্ত্র র্েখাতবক বমার্গতা কযায  

রবযয ফস্ত্র আইন, 201৮ ভান জাতীয় াংবদ া বয়বছ। 
 

 জালক কর্তিবযয জফা প্রদাবনয ভােবভ যাজস্ব আদায় : জালক কর্তিবযয কাবজয ভােবভ ২০১৭-১৮ 

অথ িফছবয ৯9,83,০০০/- (র্নযানব্বই রয র্তযার্ াজায টাকা ) এফাং এ ম িন্ত 4.30 জকাটি টাকা যাজস্ব 

আদায় বয়বছ। 
 

 ২০১৭-১৮ অথ িফছবয ফস্ত্র অর্ধদপ্তয কর্তিক ২07টি নতুন ফস্ত্র র্ে প্রর্তষ্ঠান র্নফর্ন্ধত বয়বছ। 
 

 ২০১৭-১৮  অথ িফছবয জালক কর্তিবযয কাবজয ভােবভ র্ফর্নবয়াবগয র্যভাণ র্নম্নরূ: 

 
 

ক্র: নাং র্ফর্নবয়াবগয প্রকায র্যভাণ গড়/ভা 

১ স্থানীয় র্ফর্নবয়াগ  1,55,91,890.000 র্ভর্রয়ন টাকা 12,99,324.167 র্ভর্রয়ন টাকা 

২ তফবদর্ক র্ফর্নবয়াগ 52,877.975 র্ভর্রয়ন টাকা 4,406.498 র্ভর্রয়ন টাকা 

৩ জম থ র্ফর্নবয়াগ 50,229.814 র্ভর্রয়ন টাকা 4,185.818 র্ভর্রয়ন টাকা 

জভাট = 1,56,94,997.789 র্ভর্রয়ন টাকা 13,07,916.483 র্ভর্রয়ন টাকা 
 

 

 

 ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয র্যদ িক  কভ িকতিাগণ 01/07/201৭ বত 30/06/201৮ ম িন্ত জটক্সটাইর র্ফলয়ক 

650টি র্ে কাযখানা র্যদ িন কবযবছন , জালবকয কাবজ য শুরু জথবক এ ম িন্ত জভাট 2950টি র্ে 

কাযখানা র্যদ িন কবযবছন। 

 

11.  অন্যান্য  কাম িক্রভ: 

 

 ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য ভাননীয় প্রর্তভন্ত্রী র্ভজিা আজভ এভ.র্ এফাং অথ ি  র্যকেনা ভন্ত্রণারবয়য ভাননীয় 

প্রর্তভন্ত্রী এভ এ ভান্নান এভ.র্ “সুনাভগি কটক্সটাইর ইনশিটিউট” এয র্বর্ত্তপ্রস্তয স্থান কবযন। 

 
 

 
 

“সুনাভগি কটক্সটাইর ইনশিটিউট” এয র্বর্ত্তপ্রস্তয স্থানকারীন ভবয় উর্স্ত  ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য ভাননীয় প্রর্তভন্ত্রী এফাং 

অথ ি  র্যকেনা ভন্ত্রণারবয়য ভাননীয় প্রর্তভন্ত্রী; ভার্যচারক, ফস্ত্র অর্ধদপ্তয   
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“সুনাভগি কটক্সটাইর ইনশিটিউট” এয র্বর্ত্তপ্রস্তয স্থানকারীন ভবয় প্রকবেয নকা ম িবফযণ কবযন উর্স্ত  ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারবয়য ভাননীয় প্রর্তভন্ত্রী এফাং অথ ি  র্যকেনা ভন্ত্রণারবয়য ভাননীয় প্রর্তভন্ত্রী; ভার্যচারক, ফস্ত্র অর্ধদপ্তয  

 

 গত 21/08/2017 তার্যবখ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য র্চফ ভবাদয় ফস্ত্র অর্ধদপ্তয র্যদ িন  আধুর্নক অর্প 

ব্যফস্থানা র্ফলয়ক প্রর্যণ জকা ি শূব উবিাধন কবযন।  

 

 
 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয বাকবয র্চফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় এফাং ভার্যচারক, ফস্ত্র অর্ধদপ্তয  অন্যান্য কভ িকতিাবৃি 
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 গত 30/07/2017 তার্যবখ স্বাস্থয  র্যফায কল্যাণ ভন্ত্রণারবয়য ভাননীয় ভন্ত্রী জভাাম্মদ নার্ভ এভ.র্ “জফগভ 

আর্ভনা ভনসুয জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং ইনর্িটিউট, কার্জপুয, র্যাজগি” এয র্বর্ত্তপ্রস্তয স্থান কবযন। 

 

 

“জফগভ আর্ভনা ভনসুয জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং ইনর্িটিউট, কার্জপুয, র্যাজগি” এয র্বর্ত্তপ্রস্তয স্থানকারীন ভবয় 

উর্স্ত স্বাস্থয  র্যফায কল্যাণ ভন্ত্রণারবয়য ভাননীয় ভন্ত্রী; ভার্যচারক, ফস্ত্র অর্ধদপ্তয   প্রকে র্যচারক 

 

 

“জফগভ আর্ভনা ভনসুয জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং ইনর্িটিউট, কার্জপুয, র্যাজগি” এয র্বর্ত্তপ্রস্তয স্থানকারীন ভবয় উর্স্ত  

ভার্যচারক, ফস্ত্র অর্ধদপ্তয  অন্যান্য আভর্ন্ত্রত অর্তর্থবৃি 
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 ভার্যচারক, ফস্ত্র অর্ধদপ্তয ফার্য়াং াউজ জিকবাল্ডাযবদয াবথ ভতর্ফর্নভয় বা কবযন। 
 

  
 

ভার্যচারক, ফস্ত্র অর্ধদপ্তয  আভর্ন্ত্রত অর্তর্থবৃি 

 
 

 ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয আতাধীন জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরজমূব র্নম্নর্রর্খত জকা ি চালু যবয়বছ। 
 

(ক) ইয়াণ ি ম্যানুপযাকচার্যাং ইর্ির্নয়ার্যাং  

(খ) জপর্েক ম্যানুপযাকচার্যাং ইর্ির্নয়ার্যাং  

(গ) অযাাবযর ম্যানুপযাকচার্যাং ইর্ির্নয়ার্যাং  

(ঘ) বয়ট প্রবর্াং ইর্ির্নয়ার্যাং  

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকাবযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ০৮.০৫.২০১৮ তার্যবখ জাতীয় অথ িননর্তক 

র্যলবদয র্নফ িাী কর্ভটি (একবনক) বায় ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয আতাধীন ফগুবরা জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং 

কবরবজ ০৮(আট)টি জকা ি অন্তিভূি কযায উয গুরুত্বাবযা কবযন। ফতিভাবন ফাাংরাবদব র্নবম্নাি ০৮(আট)টি 

কভ িবযবত্র র্ফবদীযা র্নবয়ার্জত জথবক প্রচুয র্যভাণ তফবদর্ক মুদ্রা র্নবয় মাবে। উদাযণস্বরু বাযত 

প্রর্তফছয ৪.০৮ র্ফর্রয়ন ইউএ ডরায জযর্ভট্যান্স ফাফদ র্নবয় মাবে। 
 

  (ক) পযান র্ডজাইনায 

  (খ) পযান ভাবচ িন্ডাইজায 

  (গ) পযান ভাবকিটায (পযান প্রবভান র্ফবলজ্ঞ) 

(ঘ)  পযান জকা-অর্ড িবনটয 

(ঙ) পযান এর্ডটয 

(চ) ব্র্যান্ড ম্যাবনজায 

(ছ) র্যবটইর জিায ম্যাবনজায 

(জ) ফার্য়াং াইজ। 
 

উি ০৮(আট)টি কভ িবযবত্রয জন্য প্রবয়াজনীয় দয জনফর ততর্য কবয তাবদয স্থবর প্রর্তস্থান কযা প্রবয়াজন। 
  

 গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকাবযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী য বার্তবত্ব ২৬.০৬.২০১৮ তার্যবখ জাতীয় 

অথ িননর্তক র্যলবদয র্নফ িাী কর্ভটি (একবনক) বায গৃীত র্িা ন্ত(১৬.২-খ): ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয আতাধীন  

ফগুবরা জটক্সটাইর  ইনর্িটিউটজক উন্নত র্ফবশ্বয াবথ তারর্ভর্রবয় কার্যকুরাভ আধুর্নক  মৄবগাবমা গী 

কযবত বফ মাবত র্ডর্জটার প্রমৄর্ি ব্যফায কবয উন্নতভাবনয ফস্ত্র উৎাদন কযা মায়।  
 

 ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয আতাধীন জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরবজয র্যকগবণয “পযান র্ডজাইন এফাং 

ভাবচ িন্ডাইর্জাং” জকাব িয তফবদর্ক প্রর্যণ ফাফদ ০৩(র্তন) জকাটি টাকা অথ ি র্ফবাবগয ম্মর্ত ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারয় কর্তিক ফাবজট ভঞ্জুযী ায়া জগবছ। 
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 ২০১৭-১৮ অথ িফছবয ফস্ত্র অর্ধদপ্তবয জভাট ৩২টি অর্নষ্পন্ন অর্ডট আর্ত্ত র্ছর। তায ভবে ১৯টি অর্গ্রভ, 1৩টি 

াধাযণ। প্রর্তবফদনাধীন অথ িফছবয 0৩টি অর্ডট আর্ত্ত র্নষ্পর্ত্ত বয়বছ, মায ভবে 0৩টি অর্গ্রভ, 0টি াধাযণ। 

র্নষ্পর্ত্তয ায ৯.৩৮%। 

  (অাংকমূ জকাটি টাকায়) 

অর্ডট আর্ত্ত েডীবট 

জফাবফয াংখ্যা 

র্নষ্পর্ত্তকৃত অর্ডট আর্ত্ত অর্নষ্পন্ন অর্ডট আর্ত্ত 

াংখ্যা টাকায র্যভাণ  াংখ্যা টাকায র্যভাণ  াংখ্যা টাকায র্যভাণ  

3২ টি ৪২.৫৮৪৯ ১৪ টি 0৩ টি 0.১৬৬৫ 29 টি ৪২.৪১৮৪ 
 

 ফস্ত্র অর্ধদপ্তযজক ফস্ত্র অর্ধদপ্তবয উন্নীতকযণ কযা বয়বছ।   
 

 ভানফ ম্পদ উন্নয়নঃ 201৭-1৮ অথ িফছবয ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয 2৫৫ জন কভ িকতিা, কভ িচাযী  র্যকবক র্ফর্বন্ন 

প্রর্যণ প্রদান কযা বয়বছ। 
 

 যাজস্ব ফাবজটঃ ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয 201৭-1৮ অথ িফছবযয াংবার্ধত ফযাি ৬১,৯৭,২৬,০০০ (একলর্ট্ট জকাটি 

াতানব্বই রয ছার্ব্ব াজায টাকা)। জুরাই/১৭ বত জুন/1৮ ম িন্ত ব্যয় ৫৭,০৬,৩৪,০০০ (াতান্ন জকাটি ছয় 

রয জচ র্ত্র াজায টাকা)। মা ফযাবিয ৯২.০৮%। 
 

 ২০১৭-১৮ অথ িফছবয ফস্ত্র অর্ধদপ্তবয র্ফর্বন্ন ম িাবয় ১০০ জন জনফর র্নবয়াগ কযা বয়বছ। 

 

১২.১ ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয জপাকার বয়ন্ট কভ িকতিাগবণয তার্রকা: 
 

ক্র: নাং র্ফলয় জপাকার বয়ন্ট জপান 

১  র্টিবজন চাট িায প্রণয়ন  

ারনাগাদকযণ কর্ভটি 

জনাফ জভা: আব্দু ারাভ 

উ-র্যচারক (এভআই) 

9116385 

২ ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি (এর্এ) জনাফ জভা: আব্দুয যভান 

উ-র্যচারক (জর্য  র্যাংখ্যান) 

818901৪ 

৩  অর্ববমাগ প্রর্তকায র্ফলয়ক 

(র্জআযএ) 

জনাফ রায়রা ইয়ার্পয 

উ-র্যচারক (প্রান) 

8189451 

৪ ফাবজট ব্যফস্থানা কর্ভটি জনাফ র্পবযাজ মুাম্মদ আনছাযী 

কার্য র্যচারক (প্রান) 

9114038 

৫ কল্যাণ কভ িকতিা জনাফ র্পবযাজ মুাম্মদ আনছাযী 

কার্য র্যচারক (প্রান) 

9114038 

৬ ইউর্নবকাড ব্যফায াংক্রান্ত 

কর্ভটি 

জনাফ এ,জক,এভ যার্জবুয যভান 

কার্য র্যচারক (কার্যগর্য) 

55013202 

৭ তথ্য অর্ধকায কর্ভটি জনাফ ভাবদফ কুভায জদফনাথ 

কার্য র্যচারক (কার্যগর্য) 

9119837 

৮ য়ানি ার্ব ি জন্টায জনাফ যাজু আবভদ 

কার্য র্যচারক (কার্যগর্য) 

9113415 

৯ ইবনাববন টিভ জনাফ এভ.এভ.আয়ুফ যানা ভানী 

কার্য র্যচারক (কার্যগর্য) 

9120606 

১০ আইর্টি র্ফলয়ক কর্ভটি জনাফ জভাাম্মদ জভাজাবম্মর ক 

কার্য র্যচারক (জর্য) 

55011963 

১১ জাতীয় শুিাচায  তনর্তকতা 

কর্ভটি 

জনাফ জভাাম্মদ জভাজাবম্মর ক 

কার্য র্যচারক (জর্য) 

55011963 
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১২.৩ ফাবজট  যভতা বৃর্ি:  

 

ফযাি:  

 

অথ িফছয যাজস্ব  উন্নয়ন জভাট 

২০১৫-১৬ ৩৬,০৬,৩৯,০০০/- ১০৪,৬৬,০০,০০০/- ১৪০,৭২,৩৯,০০০/- 

২০১৬-১৭ 51,37,70,000/- ১৯৪,০০,০০,০০০/- ২৪৫,৩৭,৭০,০০০/- 

২০১৭-১৮ ৬১,৯৭,২৬,০০০/- ৩৮৯,১২,০০,০০০/- ৪৫১,০৯,২৬,০০০/- 

২০১৮-১৯ ৬৯,৬৪,০৪,০০০/- ৪৪৮,২৩,০০,০০০/- ৫১৭,৮৭,০৪,০০০/- 

 

 

ব্যয়:  

 

অথ িফছয যাজস্ব উন্নয়ন জভাট 

২০১৫-১৬ ৩৪,৫২,৩২,০০০/- ১০৩,১৬,৫৯,০০০/- ১৩৭,৬৮,৯১,০০০/- 

২০১৬-১৭ 51,84,18,000/- 189,44,39,200/- 241,28,57,200/- 

২০১৭-১৮ ৫৭,০৬,৩৪,০০০/- ৩৮৮,১৫,৪৮,৩০০/- ৪৪৫,২১,৮২,৩০০/- 

২০১৮-১৯ - - - 

 

 
 

  

 

র্ফগত ২০১৫-১৬ অথ িফছবযয তুরনায় ২০১৬-১৭ অথ িফছবয ৭৫.০০%(প্রায়), ২০১৬-১৭ অথ িফছবযয তুরনায় 

২০১৭-১৮ অথ িফছবয ৮৪.০৮%(প্রায়) এফাং ২০১৭-১৮ অথ িফছবযয তুরনায় চরর্ত ২০১৮-১৯ অথ িফছবয 

১৪.৬৩%(প্রায়) জফর্ ফাবজট ফযাি ায়া জগবছ। উবযয জটর্ফর  জরখর্চত্র জথবক প্রতীয়ভান য় জম, পূবফ িয 

তুরনায় ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয ফাবজট ফযাি  ফাবজট ব্যফাবযয যভতা বৃর্ি জবয়বছ। 

 

  

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯

১৪০

২৪৫

৪৫১

৫১৭

১৩৭

২৪১

৪৪৫

0

ফাল্পজট ফযাে (ককাটি টাকায়) ব্যয় (ককাটি টাকায়)
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১২.4 ভানফ ম্পদ উন্নয়ন (প্রর্যণ):  
 

১২.4.১ ইন াউজ: 

 

ক্র: 

নাং 

প্রর্যবণয র্ফলয় ভয়কার প্রর্যণাথীবদয নাভ/দফী অাংগ্রণকাযীয 

াংখ্যা 

জন 

ঘন্টা 

০১ আর্থ িক, প্রলার্িক, 

শুদ্ধাচার ও এর্িএ ংক্রান্ত 

২১/৮/১৭  

তে  

২৪/৮/১৭ 

কার্র অধ্যািক, প্রভাক, 

ফ ারম্যাি 

২৫ ৮০০ 

০২ অর্  ব্যবস্থািিা ংক্রান্ত ২৩/১০/১৭ 

তে 

২৬/১০/১৭ 

ইন্সতিক্টর, াঁট মুদ্রাক্ষর্রক, কার্র 

র্লক্ষক 

২৫ ৮০০ 

০৩ অর্  ব্যবস্থািিা ংক্রান্ত ২০/১১/১৭ 

তে 

২৩/১১/১৭ 

কর্িউটার অিাতরটর, প্যাটাি ি 

র্ডজাইিার, ফিার, বয়ার 

অিাতরটর 

২৫ ৮০০ 

০৪ আর্থ িক, প্রলার্িক, 

শুদ্ধাচার ও এর্িএ ংক্রান্ত 

২২/০১/১৮ 

তে 

২৫/০১/১৮ 

প্রভাক,ফ ারম্যাি ১৭ ৫৪৪ 

০৫ অর্  ব্যবস্থািিা ংক্রান্ত ১২/০২/১৮ 

তে 

১৫/০২/১৮ 

কযার্লয়ার, র্াব কার্র, 

ফটকর্িকযা এযার্স্ট্যান্ট 

১৭ ৫৪৪ 

০৬ এর্িএ ংক্রান্ত ০৮/৫/১৮ 

তে 

১০/০৫/১৮ 

র্লক্ষা প্রর্েষ্ঠাি ও কায িাতয়র ংর্িষ্ট 

কম িকেিা 

৩২ ৭৬৮ 

ফমাট ১৪১ ৪২৫৬ 

 

  

অর্প ব্যফস্থানা জকা ি র্ফলয়ক প্রর্যবণ গত ২৩.১০.২০১৭ তার্যবখ 

ভার্যচারক, ফস্ত্র অর্ধদপ্তয ফিব্য প্রদান কযবছন 

অর্প ব্যফস্থানা জকা ি র্ফলয়ক প্রর্যবণ গত ২০.১১.২০১৭ তার্যবখ 

ভার্যচারক, ফস্ত্র অর্ধদপ্তয ফিব্য প্রদান কযবছন 
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১২.4.২ জদব: 
 

ক্র: 

নাং 

প্রর্যবণয র্ফলয় ভয়কার প্রর্যণাথীবদয নাভ/দফী অাংগ্রণকাযীয 

াংখ্যা 

জন 

ঘন্টা 

০১ র্ির্িএ ২০০৬ এবং 

র্ির্িআর-২০০৮ লী িক 

কম িলাা 

২০/০৭/১৭ 

কার্র ির্রচাক(কার্রগর্র) ০১ ০৮ 

০২ আচরণ ও শৃঙ্খা ফকা ি ৩০/০৭/১৭ 

তে  

০৩/০৭/১৭ 

কার্র অধ্যািক 

(ইতকর্িকযা) 

০১ ৪০ 

০৩ ফমৌ আর্থ িক ব্যবস্থািিা 

ফকা ি 

২৩/০৭/১৭ 

তে  

২৭/০৭/১৭ 

উচ্চমাি কার্র ০১ 

 

৪০ 

০৪ জােীয় শুদ্ধাচার ফকৌল 

লী িক কম িলাা 
২৪/০৮/১৭ 

উি-ির্রচাক(প্রলাি) ০১ ০৮ 

০৫ ফমৌ অর্  ব্যবস্থািিা 

ফকা ি 

০৬/০৮/১৭ 

তে  

২৪/০৮/১৭ 

ইন্সতিক্টর ০১ ১৫২ 

০৬ অর্  ব্যবস্থািিা ফকা ি ২০/০৮/১৭ 

তে  

৩১/০৮/১৭ 

ফ ারম্যাি ০১ ৯৬ 

০৭ Management Skills 

for Project 

Executives 

২৭/০৮/১৭ 

তে  

৩১/০৮/১৭ 

কার্র অধ্যািক (কার্রগর্র) ০১ ৪০ 

০৮ আধুর্িক অর্  

ব্যবস্থািিা ফকা ি 

১০/০৯/১৭ 

তে  

২১/০৯/১৭ 

কার্র অধ্যািক (কার্রগর্র) ০১ ৯৬ 

০৯ কর্িউটার এর্িতকলি 

এন্ড ইংর্ল ল্াংগুতয়জ 

ফকা ি 

১০/০৯/১৭ 

তে  

২৮/০৯/১৭ 

ইন্সতিক্টর ০১ ১৫২ 

১০ ফমৌর্ক আচরণ ও 

শৃংঙ্খা ফকা ি 

১৭/০৯/১৭ 

তে  

২১/০৯/১৭ 

ইন্সতিক্টর ০১ ৪০ 

১১ আচরণ ও শুঙ্খা ফকা ি ১৬/১০/১৭ 

তে  

২০/১০/১৭ 

কার্র অধ্যািক (কার্রগর্র) ০১ ৪০ 

১২ কর্িউটার এর্িতকলি 

এন্ড ইংর্ল ল্াংগুতয়জ 

ফকা ি 

২৩/১০/১৭ 

তে  

১০/১১/১৭ 

ইন্সতিক্টর ০১ ১৫২ 

১৩ েথ্য অর্িকার র্বয়ক 

কম িলাা 
৩০/১০/১৭ 

কার্র ির্রচাক (কার্রগর্র) ০১ ৮ 

১৪ Development 

Planning and 

Project 

Management 

২২/১০/১৭ 

তে  

০৯/১১/১৭ 

কার্র অধ্যািক (কার্রগর্র) ০৪ ৬০৮ 

১৫ ফমৌ অর্  ব্যবস্থািিা 

ফকা ি 

২৯/১০/১৭ 

তে  

১৬/১১/১৭ 

ইন্সতিক্টর ০১ ১৫২ 
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ক্র: 

নাং 

প্রর্যবণয র্ফলয় ভয়কার প্রর্যণাথীবদয নাভ/দফী অাংগ্রণকাযীয 

াংখ্যা 

জন 

ঘন্টা 

১৬ আর্থ িক ব্যবস্থািিা ফকা ি ০৫/১১/১৭ 

তে  

১৬/১১/১৭ 

উচ্চমাি কার্র ০১ ৯৬ 

১৭ জােীয় শুদ্ধাচার ফকৌল 

লী িক কম িলাা 
২৩/১১/১৭ 

উি-ির্রচাক(কার্রগর্র) ০১ ০৮ 

১৮ স্ট্া  উন্নয়ি ফকা ি ২৬/১১/১৭ 

তে  

৩০/১১/১৭ 

অর্  ায়ক ০১ ৪০ 

১৯ Human Resource 

Management 
২৬/১১/১৭ 

তে 

৩০/১১/১৭ 

কার্র অধ্যািক ( যালি 

এন্ড র্ডজাইি) 

০১ ৪০ 

২০ িারী ও র্লশু অর্িকার 

র্বয়ক কম িলাা 
০৭/১২/২০১৭ 

উি-ির্রচাক (প্রলাি) ০১ ০৮ 

২১  কর্মউর্িতকটিভ ইংর্ল 

ফকা ি 

০৩/১২/১৭ 

তে 

১৪/১২/১৭ 

ইন্সতিক্টর ০১ ৯৬ 

২২ কর্িউটার এর্িতকলি 

এন্ড ইংর্ল ল্াংগুতয়জ 

ফকা ি 

০৩/১২/১৭ 

তে 

২১/১২/১৭ 

উচ্চমাি কার্র ০২ ১৫২ 

২৩ Transparency, 

Accountability & 

Good Governance 

০৩/১২/১৭ 

তে 

০৭/১২/১৭ 

কার্র অধ্যািক (কার্রগর্র) ০১ ৪০ 

২৪ Public Financial 

Management (2nd 

Batch) 

১৭/১২/১৭ 

তে 

২১/১২/১৭ 

কার্র অধ্যািক (কার্রগর্র) ০২ ৮০ 

২৫ ফবা র্জকরণ ফকা ি ১২/১২/১৭ 

তে 

১৪/১২/১৭ 

উি- ির্রচাক, কার্র  

ির্রচাক,উচ্চমাি কার্র 

১৭ ৭২০ 

২৬ জােীয় শুদ্ধাচার ফকৌল 

লী িক কম িলাা 

১৮/০১/২০১৮ কার্র ির্রচাক 

(কার্রগর্র) 

০১ ০৮ 

২৭ ফমৌ অর্  ব্যবস্থািিা 

ফকা ি 

০৭/০১/১৮  

তে 

 ২৫/০১/১৮ 

াইতেরী এযার্ট্যান্ট ০৩ ৪৫৬ 

২৮ Monitoring and 

Evaluation of 

Development  

১৪/০১/১৮ 

তে 

২৫/০১/১৮ 

প্রভাক ( যালি এন্ড 

র্ডজাইি) 

০১ ৮০ 

২৯ IBAS++এর বাতজট 

প্রণয়ি ডাটা এর্ি ফকা ি 

১১/০১/১৮ কার্র ির্রচাক  

(বাতজট ও র্াব) 

০৩ ২৪ 

৩০ বাতজট ির্রিত্র-১ ০৮/০১/১৮ কার্র ির্রচাক (প্রলাি) ০২ ১৬ 

৩১ আধুর্িক অর্  

ব্যবস্থািিা ফকা ি 

২৫/০২/২০১৮ 

তে 

০৮/০৩/২০১৮ 

প্রভাক (কার্রগর্র) ০১ ৯৬ 

৩২ আইর্টি এবং ই-

গভাতি িন্স  ব্যবস্থািিা 

ফকা ি 

০৪/০২/২০১৮ 

তে 

১৫/০২/২০১৮ 

প্রভাক (কার্রগর্র) ০২ ৮০ 
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ক্র: 

নাং 

প্রর্যবণয র্ফলয় ভয়কার প্রর্যণাথীবদয নাভ/দফী অাংগ্রণকাযীয 

াংখ্যা 

জন 

ঘন্টা 

৩৩ ফমৌ আর্থ িক ব্যবস্থািিা 

ফকা ি 

১১/০২/১৮ 

তে 

১৫/০২/১৮ 

াটঁ মুদ্রাক্ষর্রক কাম 

কর্িউটার অিাতরটর 

০১ ৪০ 

৩৪ Training on Textile 

Material Testing 

process 

১৮/২/১৮  

তে   

২২/২/১৮ 

কার্র অধ্যািক ১০ ৩২০ 

৩৫ Training 

Workshop on 

Boiler Operation, 

Maintenance and 

Safety 

২৬/২/১৮  

তে   

২৮/২/১৮ 

 

কার্র অধ্যািক 

(ফমকার্িকযা) 

০১ ২৪ 

৩৬ Research 

Methodology 

 

১১/০২/১৮ 

তে 

১৫/০২/১৮ 

ফ ারম্যাি ০২ ৮০ 

৩৭ েথ্য অর্িকার আইি, 

২০০৯ র্বয়ক প্রর্লক্ষণ 

১৮/২/১৮ 

তে 

১৯/২/১৮ 

কার্র ির্রচাক(কার্রগর্র) ০১ ১৬ 

৩৮ মধ্যতময়ার্ি বাতজট 

কাঠাতমা লী িক 

ফর্মিার 

২৫/০৩/২০১৮ 

 

কার্র ির্রচাক(কার্রগর্র) ০১ ০৮ 

৩৯ কর্িউটার র্টাতরী 

ফকা ি 

১৮/০৩/১৮ 

তে 

২২/০৩/১৮ 

অর্  ায়ক  

০১ 

৪০ 

৪০ Short course on 

ISO 9001: 2015 

Internal Audit with 

Specific Reference 

to Industrial Risk 

Assessment 

০২/০৩/১৮ 

তে 

০৩/০৩/১৮ 

কার্র অধ্যািক (কার্রগর্র) ০১ 

 

 

১৬ 

৪১ Short course on 

Supply Chain 

Management 

১০/০৩/১৮ 

তে 

১৩/০৩/১৮ 

কার্র অধ্যািক (কার্রগর্র) ০১ ৩২ 

৪২ Office 

Management (2nd 

Batch) 

১১/০৩/১৮ 

তে 

২২/০৩/১৮ 

প্রভাক ( যালি এন্ড 

র্ডজাইি) 

০৭ ৯৬ 

৪৩ Public 

Procurement 

Management (2nd 

Batch) 

04/03/18 

তে 

22/03/18 

কার্র অধ্যািক(কার্রগর্র) ০৩ ৪৫৬ 

৪৪ ফমৌ অর্  ব্যবস্ািিা 

ফকা ি 

১৫/৪/১৮ 

তে 

০৩/০৫/১৮ 

ইন্সতিক্টর ০১ ১৫২ 

৪৫ কর্িউটার এর্িতকলি 

এন্ড ইংর্ল ল্াংগুতয়জ 

ফকা ি 

০৮/০৪/১৮ 

তে 

২৬/০৪/১৮ 

অর্  কার্র কাম 

কর্িউটার অিাতরটর 

০১ ১৫২ 
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ক্র: 

নাং 

প্রর্যবণয র্ফলয় ভয়কার প্রর্যণাথীবদয নাভ/দফী অাংগ্রণকাযীয 

াংখ্যা 

জন 

ঘন্টা 

৪৬ ফমৌর্ক আচরণ ও 

লংঙ্খা ফকা ি 

০১/০৪/১৮ 

তে 

০৫/০৪/১৮ 

উচ্চমাি কার্র ০১ ৪০ 

৪৭ Introduction to 

spss 
১৮/০৩/১৮ 

তে 

০৮/০৪/১৮ 

উি-ির্রচাক(কার্রগর্র) ০১ ১৭৬ 

৪৮ Human Resource 

management for 

New HR 

Professionals 

০১/০৪/২০১৮ 

তে 

১২/০৪/২০১৮ 

 

কার্র ির্রচাক (প্রলাি) ০১ ৯৬ 

৪৯ আইর্টি এবং ই-

গভিাতিন্স ফকা ি 

২৯/০৪/১৮ 

তে 

১০/০৫/১৮ 

প্রভাক (কার্রগর্র) ০১ ৯৬ 

৫০ জােীয় শুদ্ধাচার ফকৌল 

লী িক কম িলাা 
১৭/০৫/১৮ 

কার্র ির্রচাক 

(কার্রগর্র) 

০১ ০৮ 

৫১ আর্থ িক ব্যবস্থািিা ফকা ি ২০/০৫/১৮ 

তে 

৩১/০৫/১৮ 

প্রভাক (কার্রগর্র) ০২ ১৯২ 

৫২ আইর্টি এবং ই-

গভিাতিন্স ফকা ি 

২৪/০৬/১৮ 

তে 

২৮/০৬/১৮ 

প্রভাক (কার্রগর্র) ০১ 

 

৪০ 

৫৩ স্ট্া  উন্নয়ি ফকা ি ০৩/০৬/১৮ 

তে 

০৭/০৬/১৮ 

অর্  ায়ক ০১ ৪০ 

                                                                                                ফমাট= ৯৯ জি ৫৭৯২ 

 

১২.৪.৩ র্বতিতল : 
 

ক্র: 

নাং 

প্রর্যবণয র্ফলয় ভয়কার জদবয নাভ প্রর্যণাথীবদয 

নাভ/দফী 

অাংগ্রণকাযীয 

াংখ্যা 

জন 

ঘন্টা 

০১ Textile Mill 

Management 
০৯/১০/২০১৭ 

হলে 

০৯/১২/২০১৭ 

ভারে 

 

 

উি-ির্রচাক (কার্রগর্র) ০১ ৪৮০ 

০২ Textile Testing 

and Quality 

Control 

০৯/১০/২০১৭ 

হলে 

০৯/১২/২০১৭ 

ভারে 

 
 

ইন্সিাক্টর (কার্রগর্র), 

 

০২ ৯৬০ 

০৩ Government 

Sanction for the 

Participation in the 

visit  to Indonesia 

and Singapore 

৩১/১২/২০১৭ 

হলে 

০৬/০১/২০১৮ 

ইতদাতির্লয়া 

ও  

র্ংগাপুর 

 

মাির্রচাক  

(অর্ের্রক্ত র্চব), 

উি-ির্রচাক (কার্রগর্র) 

০২ ১১২ 

০৪ রকার্র  র ১১/০৩/১৮ 

হলে 

১৪/০৩/১৮ 

চীি  

ও  

থাইল্ান্ড 

 

মাির্রচাক  

(অর্ের্রক্ত র্চব) 

০১ ৪০ 
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ক্র: 

নাং 

প্রর্যবণয র্ফলয় ভয়কার জদবয নাভ প্রর্যণাথীবদয 

নাভ/দফী 

অাংগ্রণকাযীয 

াংখ্যা 

জন 

ঘন্টা 

০৫ Seminer on Cotton 

Processing, Textile 

and Trade for “the 

Belt and Road” 

Countries 2018” 

Hubei, China  

০২/০৫/২০১৮  

হলে  

২২/০৫/২০১৮ 

চীি কার্র 

ির্রচাক(কার্রগর্র) 

 

০৪ ৬৭২ 

০৬ Participation in 

Textile & Jute fair 
১৮/০৫/২০১৮  

হলে  

২৪/০৫/২০১৮ 

রার্লয়া মাির্রচাক  

(অর্ের্রক্ত র্চব) 

০১ ৫৬ 

০৭ Study Tour ১১/০৫/২০১৮  

হলে  

১৬/০৫/২০১৮ 

ইংল্ান্ড  

ও  

স্কটল্ান্ড 

মাির্রচাক  

(অর্ের্রক্ত র্চব), 

যুগ্ম-সঞ্জচে, 

সহকাঞ্জ  পঞ্জ চালক 

(কাঞ্জ গঞ্জ ) 

০৩ ১৪৪ 

০৮ Professional 

Development 

Course On 

Corporate 

Innovation and 

Financial 

Evaluation 

২৪/০৫/২০১৮  

হলে  

২৮/০৫/২০১৮  

থাইল্ান্ড উি-ির্রচাক (প্রলাি) 

 

০১ ৪০ 

                                                                    ফমাট = ১৫ জি ২৫০৪ 

 
 

১৩. ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি: 

 
 

 ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য াবথ ফস্ত্র অর্ধদপ্তয:  
 

গত ১৪.06.২০১৭ তার্যবখ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য ভাননীয় প্রর্তভন্ত্রীয উর্স্থর্তবত ভন্ত্রণারবয়য বাকবয 

ভার্যচারক, ফস্ত্র অর্ধদপ্তয এফাং র্চফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য ভবে ২০১৭-১৮ অথ িফছবযয ফার্ল িক কভ িম্পাদন 

চুর্ি স্বাযর্যত য়। র্চফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য াবথ ভার্যচারক, ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয স্বাযর্যত ২০১৭-১৮ 

অথ িফছবযয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি ফাস্তফায়ন কযা বয়বছ। ফস্ত্র অর্ধদপ্তয উি ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্িয 

জক রগত উবিবেয ৮0 নম্ববযয ভবে ৭৩.৯০ নম্বয এফাং আফর্েক জক রগত উবিবেয 20 নম্ববযয ভবে 

১৫.৭০ নম্বয অজিন কবযবছ। ফ িবভাট ১০০ নম্ববযয ভবে ৮৯.৬০% নম্বয অজিন কবযবছ। অথ িাৎ ফস্ত্র অর্ধদপ্তয 

২০১৭-১৮ অথ িফছবয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্িয ফাস্তফায়বনয ায ৮৯.৬০%। 

 
 

 

 ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয াবথ আতাধীন ভাঠ ম িাবয়য র্যা প্রর্তষ্ঠান/কাম িারয়মূ: 
 

গত ১৯.০৬.২০১৭ তার্যবখ ফস্ত্র অর্ধদপ্তয  আতাধীন ভাঠ ম িাবয়য র্যা প্রর্তষ্ঠান/কাম িারয়মূবয 

ভেকায ২০১৭-১৮ অথ িফছবযয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি স্বাযয অনুষ্ঠান অত্র অর্ধদপ্তবযয বাকবয অনুর্ষ্ঠত 

য়। উি চুর্ি স্বাযয অনুষ্ঠাবন ভার্যচারক, ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয াবথ 0৬টি জটক্সটাইর ইর্ির্নয়ার্যাং কবরবজয  

0৫টি জটক্সটাইর ইনর্িটিউবটয অেযগণ এফাং 04টি র্ফবাগীয় ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয উ-র্যচারকগবণয ভবে 

ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি স্বাযর্যত য়। 
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ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয ২০১৭-১৮ অথ িফছবযয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্িয অজিন  

করাভ-1 করাভ-2 করাভ-3 করাভ-4 করাভ-5 করাভ-6 

জক রগত 

উবিে 

(Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচবকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

রযযভাত্রা/র্নণ িায়ক 201৭-1৮ 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18) 

অজিন 
(Achievement) 

খড়া 

জস্কায 

(Raw 

Score) 

বয়বটড 

খড়া জস্কায 

(Weighted  

Raw 

Score) 

অাধাযণ অর্ত উত্তভ উত্তভ চরর্ত 

ভান 

চরর্ত 

ভাবনয 

র্নবম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ফস্ত্র অশধদপ্তল্পযয জক রগত উবিেমু 

ককৌরগত 

উল্পেে-1. 

বস্ত্রখাতে 

মািে সম্পদ 

উন্নয়ি 

  

1.১ কাঞ্জ গঞ্জ  

ঞ্জিো প্রদাি 

(েস্ত্র 

প্রলকৌিল/  

প্রযুঞ্জি) 

1.১.১ শফএশ ইন কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং  উত্তীণ ৃশযাথী 

 

সিংখ্যা 13.০০ 330 328 326 324 322 330 100 13.00 

1.১.২ শডল্পলাভা ইন কটক্সটাইর/ 

জুট কটকল্পনারজী উত্তীণ ৃশযাথী 

 

 সিংখ্যা ১২.০০ 320 317 314 311 308 353 100 ১2.০০ 

1.১.৩  এএশ কবাল্পকনার 

কটক্সটাইর উত্তীণ ৃশযাথী 

সিংখ্যা ১০.০০ ২৩৫০ 2340 2330 2320 2300 2797 100 10.০০ 

ককৌরগত 

উল্পেে- ২. 

বস্ত্র র্লক্ষা 

প্রর্েষ্ঠাি 

ংর্িষ্ট প্রকল্প 

প্রণয়ি ও 

বাস্তবায়ি 

ত্বরার্িে করা 

 

২.১ চমাি 

প্রকল্পমু 

বাস্তবায়ি 

২.১.১ োস্তোঞ্জয়েব্য েঞ্জ িাল 

টেক্সোইল ইিঞ্জিটউেলক িহীদ 

আেদু   ে টস ঞ্জিয়াোে 

টেক্সোইল ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জ িং কলললজ 

উন্নীেক ি প্রকল্প 

 

বাতজট 

ব্যতয়র ার 

(%)  

(অথ© বছর) 

1.50 ১০০ 99 98 97 96 99.81 100 1.50 

২.১.২ োস্তোঞ্জয়েব্য  টিখ কামাল 

টেক্সোইল ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জ িং কললজ, 

ঞ্জিিাইদহ স্থাপি প্রকল্প 

 

বাতজট ব্যতয়র 

ার (%)  

(অথ© বছর) 

1.50 ১০০ 99 98 97 96 99.93 100 1.50 

২.১.৩ োস্তোঞ্জয়েব্য  ৪ট 

টেক্সোইল ইিঞ্জিটউে স্থাপি 

প্রকল্প 
(চট্টগ্রাম/ িংপু / খুলিা/িালো ) 

 

বাতজট 

ব্যতয়র ার 

(%)  

(অথ© বছর) 

1.50 ৯0 88 86 84 82 99.88 100 1.50 
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করাভ-1 করাভ-2 করাভ-3 করাভ-4 করাভ-5 করাভ-6 

জক রগত 

উবিে 

(Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচবকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

রযযভাত্রা/র্নণ িায়ক 201৭-1৮ 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18) 

অজিন 
(Achievement) 

খড়া 

জস্কায 

(Raw 

Score) 

বয়বটড 

খড়া জস্কায 

(Weighted  

Raw 

Score) 

অাধাযণ অর্ত উত্তভ উত্তভ চরর্ত 

ভান 

চরর্ত 

ভাবনয 

র্নবম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

  ২.১.৪ োস্তোঞ্জয়েব্য  টিখ ট হািা 

টেক্সোইল ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জ িং কললজ 

স্থাপি প্রকল্প, টগাপালগি 

বাতজট 

ব্যতয়র ার 

(%)  

(অথ© বছর) 

1.50 ৯0 88 86 84 82 99.94 100 1.50 

২.১.৫ োস্তোঞ্জয়েব্য িহীদ আেদু  

 ে টস ঞ্জিয়াোে টেক্সোইল 

ইিঞ্জিটউে টগৌ িদী স্থাপি প্রকল্প 

বাতজট 

ব্যতয়র ার 

(%)  

(অথ© বছর) 

১.৫০ ৯0 88 86 84 82 100 100 1.50 

২.১.৬ োস্তোঞ্জয়েব্য ট ালা 

টেক্সোইল ইিঞ্জিটউে স্থাপি 

প্রকল্প 

বাতজট 

ব্যতয়র ার 

(%)  

(অথ© বছর) 

১.০০ ৯0 88 86 84 82 99.90 100 1.00 

২.১.৭ োস্তোঞ্জয়েব্য  টিখ 

 ালসল  টেক্সোইল ইিঞ্জিটউে, 

জামালপু  স্থাপি প্রকল্প 

বাতজট 

ব্যতয়র ার 

(%) 

(অথ© বছর) 

১.৫০ ৯0 88 86 84 82 97.05 100 1.50 

২.১.৮ োস্তোঞ্জয়েব্য ড: এম, এ, 

ওয়াতজি র্ময়া ফটক্সটাই 

ইর্ির্িয়ার্রং কতজ স্থািি প্রকল্প 

বাতজট 

ব্যতয়র ার 

(%)  

(অথ© বছর) 

১.৫০ ৯0 88 86 84 82 100 100 1.50 

২.১.৯ োস্তোঞ্জয়েব্য টিখ হাঞ্জসিা  

ফটক্সটাই ইর্ির্িয়ার্রং কতজ 

জামাপুর স্থািি প্রকল্প 

 

বাতজট 

ব্যতয়র ার 

(%)  

(অথ© বছর) 

 

১.৫০ ৯0 88 86 84 82 99.97 100 1.50 
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করাভ-1 করাভ-2 করাভ-3 করাভ-4 করাভ-5 করাভ-6 

জক রগত 

উবিে 

(Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচবকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

রযযভাত্রা/র্নণ িায়ক 201৭-1৮ 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18) 

অজিন 
(Achievement) 

খড়া 

জস্কায 

(Raw 

Score) 

বয়বটড 

খড়া জস্কায 

(Weighted  

Raw 

Score) 

অাধাযণ অর্ত উত্তভ উত্তভ চরর্ত 

ভান 

চরর্ত 

ভাবনয 

র্নবম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

  ২.১.১০ োস্তোঞ্জয়েব্য  লীি 

কামরুজ্জামাি ফটক্সটাই 

ইির্স্ট্টিউট স্থািি প্রকল্প, মাদা, 

িওগাঁ 

বাতজট 

ব্যতয়র ার 

(%)  

(অথ© বছর) 

১.৫০ ৮৫ ৮৩ ৮১ ৭৯ ৭৭ 100 100 1.50 

 ২.১.১১ োস্তোঞ্জয়েব্য  ফবগম 

আর্মিা মিসুর ফটক্সটাই 

ইির্স্ট্টিউট, কার্জপুর, 

র্রাজগি স্থািি প্রকল্প 

বাতজট 

ব্যতয়র ার 

(%)  

(অথ© বছর) 

১.৫০ ৯০ ৮৮ ৮৬ ৮৪ ৮২ 99.38 100 1.50 

২.২ িতুি ০৪ 

(চার)টি 

প্রকল্প 

একতিতক 

ফপ্ররণ 

২.২.১ প্রণীে জনত্রবকাণা  

ফটক্সটাই ইির্স্ট্টিউট স্থািি 

প্রকল্প 

োর্রখ ০.৫০ জুরাই, 

২০১৭ 

আগি, 

2017 

 

জবেম্বয, 

2017 

অবটাফয, 

2017 

নববম্বয, 

2017 

 

জবেম্বয, 2017 80 0.40 

২.২.২ প্রণীে মািারীপুর 

ফটক্সটাই ইর্ির্িয়ার্রং কতজ 

স্থািি প্রকল্প 

োর্রখ ০.৫০ অবটাফয, 

2017 

 

নববম্বয, 

2017 

 

র্ডবম্বয, 

২০১৭ 

জানুয়ার্য 

২০১৮ 

জপব্রুয়ার্য, 

২০১৮ 

 অবটাফয, 2017 100 0.50 

২.২.৩ প্রণীে ামর্িরাট  

ফটক্সটাই ইির্স্ট্টিউট, 

কার্গি স্থািি প্রকল্প 

োর্রখ ০.৫০ অবটাফয, 

2017 

 

নববম্বয, 

2017 

 

র্ডবম্বয, 

২০১৭ 

জানুয়ার্য

, 

২০১৮ 

জপব্রুয়ার্য, 

২০১৮ 

আগি, 2017 100 0.50 

২.২.৪ প্রণীে ১১ (এগার)টি 

ফটক্সটাই ফভাতকলিা 

ইির্স্ট্টিউট স্থািি প্রকল্প 

োর্রখ ০.৫০ নববম্বয, 

2017 

 

র্ডবম্বয, 

২০১৭ 

জানুয়ার্য, 

২০১৮ 

জপব্রুয়ার্য 

২০১৮ 

ভাচ,ৃ 

২০১৮ 

আগি, 2017 100 0.50 
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করাভ-1 করাভ-2 করাভ-3 করাভ-4 করাভ-5 করাভ-6 

জক রগত 

উবিে 

(Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচবকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

রযযভাত্রা/র্নণ িায়ক 201৭-1৮ 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18) 

অজিন 
(Achievement) 

খড়া 

জস্কায 

(Raw 

Score) 

বয়বটড 

খড়া জস্কায 

(Weighted  

Raw 

Score) 

অাধাযণ অর্ত উত্তভ উত্তভ চরর্ত 

ভান 

চরর্ত 

ভাবনয 

র্নবম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ককৌরগত 

উল্পেে- ৩. 

েস্ত্র ঞ্জিলল্প  

উন্নয়লি 

সহল াঞ্জগো  

টজা দা ক ি 

 

৩.১ কালক 

কর্তৃল্পযয 

শনকট প্রাপ্ত 

আল্পফদন 

শনষ্পশত্ত   

৩.১.১   শনষ্পশত্তকৃত আল্পফদন 

 

 

 (%) 

 

৮.০০ ৯৯ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ৯৫ ৯৯.৬৮ 

প্রার্প্ত- ৭৫৩৩ 

র্নষ্পর্ত্ত- ৭৫০৯ 

 

100 8.00 

৩.২ ফস্ত্র শে 

কাযখানা 

শযদনৃ 

৩.২.১ শযদনৃকৃত  ফস্ত্র শে 

কাযখানা  

সিংখ্যা ৮.০০ ৬৫০ ৬৪৮ ৬৪৬ ৬৪৪ ৬৪২ 650 100 8.00 

ককৌরগত 

উল্পেে- 

4.প্রশযণ 

প্রদান কামিৃভ 

কজাযদাযকযণ 

4.1 র্ফর্বন্ন 

জরবববরয 

কভ িকতিা/ 

কভ িচাযীবদয  

প্রশযণ 

প্রদান   

4.1.1 9ভ জগ্রড এয র্নবম্ন কভ িযত 

কভ িকতিা/ কভ িচাযীবদয প্রদত্ত 

প্রর্যণ 

সিংখ্যা ৬.০০ ১৫০ ১৪৫ ১৪০ ১৩৫ ১৩০ ৯৯ ০ ০ 

4.1.2 9ভ জগ্রড/তদুধ ি কভ িযত 

কভ িকতিাবদয প্রদত্ত প্রর্যণ 

সিংখ্যা ৫.০০ ১১৫ ১১০ ১০৫ ১০০ ৯৫ ১৪৪ 100 5.00 

উজভাট = 73.90 
 

  



 ফস্ত্র অর্ধদপ্তয                                                                                                            ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৭-১৮ 

64 

 

করাভ-1 করাভ-2 করাভ-3 করাভ-4 করাভ-5 করাভ-6 

জক রগত 

উবিে 

(Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

 

কভ িম্পাদন সূচক 

(performance Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচবকয ভান 

(Weight of 

performance 

Indicators) 

রযযভাত্রা/র্নণ িায়ক 201৭-1৮ 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18) 

অজিন 
(achievement) 

খড়া 

জস্কায 

(Raw 

Score) 

বয়বটড 

খড়া 

জস্কায 

(Weighted  

Score) 

অাধাযণ অর্ত উত্তভ উত্তভ চরর্ত 

ভান 

চরর্ত 

ভাবনয 

র্নবম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ফস্ত্র অশধদপ্তল্পযয আফশেক জক রগত উবিেমু  

দযতায ল্পে 

ফাশলকৃ 

কভৃম্পাদন 

চুশি ফাস্তফায়ন 

২০১৭-১৮ অথফৃছল্পযয খিা ফাশলকৃ 

কভৃম্পাদন চুশি দাশখর 

শনধাৃশযত ভয়ীভায ভল্পধ্য খিা 

চুশি ভন্ত্রণারয়/শফবাল্পগ দাশখরকৃত  
তাশযখ 

.5 
19 এশপ্রর 

23 

এশপ্রর 

25 

এশপ্রর 

26 

এশপ্রর 

27 

এশপ্রর 
19 এর্প্রর, 2017 100 0.50 

ভাঠমাৃল্পয়য কামাৃরয়মূল্পয ল্পে 

২০১7-১8 অথফৃছল্পযয ফাশলকৃ 

কভৃম্পাদন  চুশি স্বাযয 

শনধাৃশযত ভয়ীভায ভল্পধ্য চুশি 

স্বাযশযত 
তাশযখ 

১ 15 জুন 18 জুন 19 জুন 20 জুন 21 জুন 
19 জুন, 2017 80 0.80 

২০১6-১7 অথফৃছল্পযয ফাশলকৃ 

কভৃম্পাদন চুশিয মূল্যায়ন প্রশতল্পফদন 

দাশখর 

শনধাৃশযত তাশযল্পখ মূল্যায়ন 

প্রশতল্পফদন দাশখরকৃত  
ংখ্যা 

১ ১6 জুরাই 
১8 

জুরাই 

১9 

জুরাই 

20 

জুরাই 

২3 

জুরাই 
05 জুরাই, 

2017 
100 1.00 

২০১7-১8 অথফৃছল্পযয ফাশলকৃ 

কভৃম্পাদন চুশি ফাস্তফায়ন শযফীযণ 
তত্রভাশক প্রশতল্পফদন দাশখরকৃত  ংখ্যা 

.5 ৪ ৩ - - - 
4 100 0.50 

২০১7-১8 অথফৃছল্পযয ফাশলকৃ 

কভৃম্পাদন চুশিয অধফৃাশলকৃ মূল্যায়ন 

প্রশতল্পফদন দাশখর 

শনধাৃশযত তাশযল্পখ অধফৃাশলকৃ 

মূল্যায়ন প্রশতল্পফদন দাশখরকৃত 

তাশযখ ১ 14 

জানুয়াশয 

16 

জানুয়াশয 

18 

জানুয়াশয 

২1 

জানুয়াশয 

২2 

জানুয়াশয 

02 জানুয়ার্য, 

2018 

100 1.00 

কামৃদ্ধশত  

কফায 

ভাল্পনান্নয়ন 

ই-পাইশরং দ্ধশত ফাস্তফায়ন ই-পাইশরং নর্থ র্নষ্পর্ত্তকৃত % ১ 40 ৩5 ৩০ 25 20 9.87 0 0 

ইউর্নবকাড ব্যফায র্নর্িত কযা ইউর্নবকাড ব্যফায র্নর্িতকৃত % .5 100 95 90 85 80 100 100 0.50 

শআযএর শুরুয ২ ভা পূল্পফ ৃংশিি 

কভচৃাযীয শআযএর  ছুটি নগদায়ন 

যুগৎ জাশয শনশিতকযণ  

শআযএর  ছুটি নগদায়ন যুগৎ 

জাশযকৃত  
% .5 ১০০ ৯০ ৮০ -- - 100 100 0.50 

র্টিবজন্স চাট িায অনুমায়ী জফা প্রদান 
প্রকার্ত র্টিবজন্স চাট িায অনুমায়ী 

জফা প্রদানকৃত 
% 1 100 90 80 70 60 100 100 1.00 

অশবল্পমাগ প্রশতকায ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন শনষ্পশত্তকৃত অশবল্পমাগ % 1 ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 90 90 1.00 
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করাভ-1 করাভ-2 করাভ-3 করাভ-4 করাভ-5 করাভ-6 

জক রগত 

উবিে 

(Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

 

কভ িম্পাদন সূচক 

(performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচবকয ভান 

(Weight of 

performance 

Indicators) 

রযযভাত্রা/র্নণ িায়ক 201৭-1৮ 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18) 

অজিন 
(achievement) 

খড়া 

জস্কায 

(Raw 

Score) 

বয়বটড 

খড়া 

জস্কায 

(Weighted  

Score) 

অাধাযণ অর্ত উত্তভ উত্তভ চরর্ত 

ভান 

চরর্ত 

ভাবনয 

র্নবম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ফস্ত্র অশধদপ্তল্পযয আফশেক জক রগত উবিেমু  

 
কফায ভান ম্পল্পক ৃকফাগ্রীতাল্পদয 

ভতাভত শযফীযল্পণয ব্যফস্থা চালু কযা 

কফায ভান ম্পল্পক ৃ

কফাগ্রীতাল্পদয ভতাভত 

শযফীযল্পণয ব্যফস্থা চালুকৃত 

% 
১ 

80 75 70 65 60 80 100 1.00 

দপ্তয/ংস্থায কভল্পয দুইটি অনরাইন 

কফা  

চালু কযা 

দপ্তয/ংস্থায কভল্পয দুইটি 

অনরাইন কফা চালুকৃত 
তাশযখ 

১ ৩১ 

শডল্পম্বয 

৩১ 

জানুয়াশয 

২৮ 

কপব্রুয়াশয 
- - 

২৩ জবেম্বয, 

2017,  
100 1.00 

দপ্তয/ংস্থায কভল্পয ৩ টি 

কফাপ্রশিয়া জীকৃত 

 

কভল্পয ৩ টি কফাপ্রশিয়া 

জীকৃত 
তাশযখ 

১ ৩১ 

শডল্পম্বয 

৩১ 

জানুয়াশয 

২৮ 

কপব্রুয়াশয 
15 ভাচ ি  

জবেম্বয, 

2017,  
100 1.00 

দপ্তয/াংস্থা  অধীনস্থ কাম িারয়মূবয 

উদ্ভাফনী উবযাগ   Small 

Improvement Project (SIP) 
ফাস্তফায়ন 

উদ্ভাফনী উবযাগ   SIP-মূবয 

ডাটাবফজ প্রস্তুতকৃত 
তার্যখ 

১ 
4 জানুয়ার্য 

11 

জানুয়ার্য 

18 

জানুয়ার্য 

25 

জানুয়ার্য 

31 

জানুয়ার্য 

31 র্ডবম্বয, 

2017 100 1.00 

উদ্ভাফনী উবযাগ   SIP-

জযর্লবকবটড 
াংখ্যা 

১ 
25 20 15 10 - 05 0 0 

আশথকৃ 

ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 

অশডট আশত্ত শনষ্পশত্ত অশডট আশত্ত শনষ্পশত্তকৃত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 9.38 0 0 

স্থাফয/অস্থাফয ম্পর্ত্তয ারনাগাদ 

তার্রকা প্রস্তুত কযা 

স্থাফয ম্পর্ত্তয ারনাগাদ 

তার্রকা 
তার্যখ ১ 

1 

জপব্রুয়ার্য 

15 

জপব্রুয়ার্য 

28 

জপব্রুয়ার্য 
28 ভাচ ি 

15 

এর্প্রর 

30 নববম্বয, 

2017 100 1.00 

অস্থাফয ম্পর্ত্তয ারনাগাদ 

তার্রকা  
তার্যখ .৫ 

1 

জপব্রুয়ার্য 

15 

জপব্রুয়ার্য 

28 

জপব্রুয়ার্য 
28 ভাচ ি 

15 

এর্প্রর 

30 নববম্বয, 

2017 100 0.50 

দপ্তয/াংস্থায কল্যাণ কভ িকতিা র্নবয়াগ 

কযা 

কল্যাণ কভ িকতিা র্নবয়াগকৃত  

বয়ফাইবট প্রকার্ত 

 

 

 

তার্যখ .৫ 

15 

অবটাফয 

29 

অবটাফয 

15 

নববম্বয 

30 

নববম্বয 

14 

র্ডবম্বয 

১৫ অবটাফয, 

2017 
100 0.50 
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করাভ-1 করাভ-2 করাভ-3 করাভ-4 করাভ-5 করাভ-6 

জক রগত 

উবিে 

(Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

 

কভ িম্পাদন সূচক 

(performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচবকয ভান 

(Weight of 

performance 

Indicators) 

রযযভাত্রা/র্নণ িায়ক 201৭-1৮ 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18) 

অজিন 
(achievement) 

খড়া 

জস্কায 

(Raw 

Score) 

বয়বটড 

খড়া 

জস্কায 

(Weighted  

Score) 

অাধাযণ অর্ত উত্তভ উত্তভ চরর্ত 

ভান 

চরর্ত 

ভাবনয 

র্নবম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দযতা  

তনশতকতায 

উন্নয়ন 

যকাশয কভৃম্পাদন ব্যফস্থানা 

ংিান্ত প্রশযণ শফশবন্ন শফলল্পয় 

কভকৃতাৃ/কভচৃাযীল্পদয জন্য প্রশযণ 

আল্পয়াজন 

প্রশযল্পণয ভয়
1
 জনঘণ্টা ১ 6০ 55 50 45 40 13.22 0 0 

জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর ফাস্তফায়ন 

২০১7-১8 অথফৃছল্পযয শুদ্ধাচায 

ফাস্তফায়ন কভৃশযকেনা এফং 

ফাস্তফায়ন শযফীযণ কাঠাল্পভা 

প্রণীত  দাশখরকৃত 

তাশযখ .৫ ১3 জুরাই ৩১ জুরাই - - - 23 এর্প্রর, ২০১৭ 100 0.50 

শনধাৃশযত ভয়ীভায ভল্পধ্য 

তত্রভাশক  শযফীযণ প্রশতল্পফদন 

দাশখরকৃত 

 

ংখ্যা .৫ ৪ ৩ - - - ৪ 100 0.50 

তথ্য অশধকায  

স্বপ্রল্পণাশদত তথ্য 

প্রকা ফাস্তফায়ন 

তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকৃত % .৫ 100 90 85 80 75 90 90 0.45 

স্বপ্রবণার্দত তথ্য প্রকা স্বপ্রবণার্দত তথ্য প্রকার্ত % .৫ 100 90 85 80 75 90 90 0.45 

ফাশলকৃ প্রশতল্পফদন প্রণয়ন  প্রকা 
ফাশলকৃ প্রশতল্পফদন ল্পয়ফাইল্পট 

প্রকাশত 
তাশযখ ১ 

১৫ 

অল্পটাফয 

২৯ 

অল্পটাফয 

১৫ 

নল্পবম্বয 

৩০ 

নল্পবম্বয 

১৫ 

শডল্পম্বয 

১৫ অবটাফয, 

২০১৭ 
100 1.00 

       জভাট = 15.70 

 জভাট অজিন (Composite Score) = 89.60 

 

 

                                                           
1
 ৬০ ঘণ্টা প্রঞ্জিেলি  মলে অন্যূি ২০ঘন্টা স কাঞ্জ  কম মসম্পাদি ব্যেস্থাপিা সিংক্রান্ত প্রঞ্জিেি অন্তর্ভ মি র্থাকলে ।  
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১৪. অর্ডট আর্ত্ত: 

 

ক্র: 

নাং 

দপ্তয/াংস্থায 

নাভ 

প্রর্তষ্ঠাবনয 

নাভ 

আর্ত্তয 

ভা  

অথ িফছয 

অনুবেদ নম্বয আর্ত্তয র্বযানাভ জর্ড়ত 

টাকা 

ফাস্তফায়ন 

অগ্রগর্ত াধাযণ অর্গ্রভ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ফস্ত্র অর্ধদপ্তয, 

ঢাকা 

কটক্সটাইর 

কবাল্পকনার 

ইনশিটিউট, 

গাইফান্ধা 

জানুয়াশয/ 

20১৫ 

২০১০-১৪ 

- ০১ যকার্য এফং 

কফযকার্য খাল্পত 

শফশবন্ন শফর 

বাউচাল্পযয ভাধ্যল্পভ 

অথ ৃউল্পত্তারন কল্পয 

আত্মাৎ কযায় 

যকাল্পযয যাজস্ব 

যশত 

৫,২১,৪৮০ র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 

২ ঐ ফস্ত্র অর্ধদপ্তয, 

ঢাকা 

জানুয়াশয/ 

20১৫ 

২০১০-১৪ 

- ০৫ মুশিযুদ্ধ শফলয়ক 

ভন্ত্রণারল্পয়য শনল্পদৃ 

রঙ্ঘন কল্পয 

মুশিল্পমাদ্ধা ককাটায় 

শনল্পয়াগ প্রদান কল্পয 

কফতন বাতা ফাফদ 

অশনয়শভত শযল্পাধ 

২০,২০,০৫০ র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 

৩ ঐ ০৪টি 

কটক্সটাইর 

ইনশিটিউট 

স্থান প্রকে ; 

কফগভগি 

কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং 

কল্পরজ স্থান 

প্রকে; াফনা 

কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং 

কল্পরজ স্থান  

প্রকে 

জানুয়াশয/ 

20১৫ 

২০১০-১৪ 

- ০৭ অথ ৃভন্ত্রণারল্পয়য 

শনল্পদৃ রঙ্ঘন কল্পয 

গািী কভযাভত শফর 

অশতশযি শযল্পাধ 

কযায় প্রশতষ্ঠাল্পনয 

আশথকৃ যশত 

২,৩২,০৩০ র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 

৪ ঐ কফগভগি 

কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং 

কল্পরজ স্থান 

প্রকে 

জানুয়াশয/ 

20১৫ 

২০১০-১৪ 

- ০৮ কভশন টুর পোটযী  

শরশভল্পটড কর্তকৃ 

শফরল্পম্ব ভারাভার 

যফযা জশনত 

কাযল্পণ জশযভানা 

কতনৃ ব্যশতত শফর 

শযল্পাধ কযায় 

যকাল্পযয আশথকৃ 

যশত 

৪০,৭০,০০০ র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 
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ক্র: 

নাং 

দপ্তয/াংস্থায 

নাভ 

প্রর্তষ্ঠাবনয 

নাভ 

আর্ত্তয 

ভা  

অথ িফছয 

অনুবেদ নম্বয আর্ত্তয র্বযানাভ জর্ড়ত 

টাকা 

ফাস্তফায়ন 

অগ্রগর্ত াধাযণ অর্গ্রভ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

৫ ঐ ফস্ত্র অর্ধদপ্তয, 

ঢাকা 

জানুয়াশয/ 

20১৫ 

২০১০-১৪ 

- ১০ আদায়কৃত শে 

কাযখানায শনফন্ধন 

শপ এফং অন্যান্য 

াশবৃ চাজ ৃ

অশনয়শভত বাল্পফ 

এটিশড শাল্পফয 

শযফল্পত ৃচরশত 

শাফ জভা যাখায 

পল্পর যকাল্পযয সুদ 

জশনত যশত 

১,০২,৬৭৩ র্নষ্পর্ত্তকৃত 

৬ ঐ কফগভগি 

কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং 

কল্পরজ স্থান 

প্রকে 

জানুয়াশয/ 

20১৫ 

২০১০-১৪ 

- ০৬ শশআয আইন 

রঙ্ঘন কল্পয অনুল্পযাধ 

জ্ঞান দ্ধশতল্পত 

(আযএপশকউ) 

আশথকৃ মূল্য ীভায 

অশতশযি িয় কযায় 

প্রশতষ্ঠাল্পনয 

অশনয়শভত ব্যয় 

১১,২৮,৪৩৪ র্নষ্পর্ত্তকৃত 

৭ ঐ ঐ ১৯৮৯-

২০১৫ 

 ০২ অশপ/কভসৃ্থল্পর 

উশস্থশত শনশিত না 

কল্পয অশনয়শভতবাল্পফ 

কফতন বাতাশদ ফাফদ 

প্রদান  টাকা গুরুতয 

অশনয়ভ 

৪,৩৩,৪৯৫ র্নষ্পর্ত্তকৃত 

৮ ঐ ১০টি কটক্সটাইর 

কবাল্পকনার 

ইনশিটিউট 

স্থান প্রকে, 

কজাযাযগি 

কটক্সটাইর 

ইনশিটিউটল্পক 

কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং 

কল্পরজ স্থান 

প্রকে, 

কফগভগি 

কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং 

কল্পরজ স্থান 

প্রকে 

জানুয়াশয/ 

20১৫ 

২০১০-১৪ 

- ১২ মূদ্রণ  আফাফত্র 

খাল্পত শনধাৃশযত ায 

অল্পযা কভ াল্পয 

বোল্পটয টাকা কতনৃ 

কযায় যকাল্পযয 

যাজস্ব যশত 

৩৮,৫৪৫ র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 
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ক্র: 

নাং 

দপ্তয/াংস্থায 

নাভ 

প্রর্তষ্ঠাবনয 

নাভ 

আর্ত্তয 

ভা  

অথ িফছয 

অনুবেদ নম্বয আর্ত্তয র্বযানাভ জর্ড়ত 

টাকা 

ফাস্তফায়ন 

অগ্রগর্ত াধাযণ অর্গ্রভ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

৯ ঐ ১০টি কটক্সটাইর 

কবাল্পকনার 

ইনশিটিউট 

স্থান প্রকল্পেয 

অধীন  নগাঁ, 

শযাজগি  

চাঁাইনফাফগি 

কটক্সটাইর 

কবাল্পকনার 

ইনশিটিউট 

জানুয়াশয/ 

20১৫ 

২০১০-১৪ 

- ১৭ শফল্পিতায স্বা যয 

ব্যশতত শফশবন্ন প্রকায 

ভারাভার িয় 

কদখাল্পনায পল্পর 

প্রশতষ্ঠাল্পনয আশথকৃ 

যশত 

১,৫৫,১০০ র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 

১০ ঐ শফবাগীয় ফস্ত্র 

অর্ধদপ্তয, 

খুরনা 

১৯৮৯-

২০১৫ 

- ০১ ককা ৃএোশপশরল্পয়ন 

শপ এয উয বোট 

এফং অশপ বফন 

বািায  উয বোট 

 উৎল্প আয়কয 

আদায়/  কতনৃ না 

কযায় যাজস্ব যশত 

৪১,৫৫০/- টাকা 

৪১,৫৫০ র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 

১১ ঐ ফেফন্ধু 

কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং 

কল্পরজ, 

কাশরার্ত 

টাংগাইর 

  01 প্রাক্করন অল্পযা 

অশতশযি খযচ 

কযায় আশথকৃ যশত 

৮২,১৮,০০০/- টাকা 

৮২,১৮,০০০ র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 

১২ ঐ ঐ   02 শডশশ অনুমায়ী 

িয়কৃত কশম্পউটায 

মূ ল্পযজশভল্পন 

ফাস্তফ মাচাই কল্পয 

কভ ায়ায় আশথকৃ 

যশত ১৬,৫০,০০০/-  

১৬,৫০,০০০ র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 

১৩ ঐ ঐ   07 প্রাক্করন/ফাল্পজট 

ফযাে না থাকা 

ল্পত্ব প্রকল্পেয 

শনল্পয়াশজত 

কভচৃাযীগণল্পক 

অশনয়শভতবাল্পফ 

আশথকৃ াায্য 

প্রদান কযায় আশথকৃ 

যশত ৭,৮৩,১০১/- 

টাকা 

৭,৮৩,১০১ র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 
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ক্র: 

নাং 

দপ্তয/াংস্থায 

নাভ 

প্রর্তষ্ঠাবনয 

নাভ 

আর্ত্তয 

ভা  

অথ িফছয 

অনুবেদ নম্বয আর্ত্তয র্বযানাভ জর্ড়ত টাকা ফাস্তফায়ন 

অগ্রগর্ত াধাযণ অর্গ্রভ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

১৪ ফস্ত্র অর্ধদপ্তয ঐ   08 ড্রইং, শডজাইন, 

প্রাক্করন এভ.শফ 

য়াক ৃ ডায, 

প্রাক্করন াটিশৃপল্পকট, 

মূর কাম িাকদ 

ব্যশতল্পযল্পক 

অশনয়শভতবাল্পফ 

কভশনাযীজ 

ভারাভার িয় কযায় 

অশনয়শভত ব্যয় 

১৬,৭০,৮৬,২২৫/- 

১৬,৭০,৮৬,২২৫ র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 

১৫ ঐ ঐ   11 ভাইল্পিাফা িয় 

মুল্পল্যয উয মূক 

কতনৃ না কযায় 

যাজস্ব যশত 

১৪৯৯৯৬/- টাকা 

১,৪৯,৯৯৬ র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 

১৬ ঐ ঐ   12 আফাফত্র িল্পয়য 

শযল্পাশধত মুল্পল্যয 

উয বোট কতনৃ না 

কযায় যাজস্ব যশত 

১৯৭৩১৫/- টাকা 

১,৯৭,৩১৫ র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 

১৭ ঐ ীদ আফদুয 

যফ 

জযর্নয়াফাত 

জটক্সটাইর 

ইর্ির্নয়ার্যাং 

কবরজ স্থান 

প্রকে,ফর্যার 

র্ডবম্বয/ 

20১৭ 

২০১৪-১৬ 

 01 গুণগত ভান ম্পন্ন 

জারায প্যাবনর 

স্থান কযায় 

যকাবযয যর্ত 

13,49,000 র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 

18 ঐ ঐ র্ডবম্বয/ 

20১৭ 

২০১৪-১৬ 

 02 জুট জবডয জভযাভত 

না কবযই জভযাভত 

র্ফর উবত্তারন কযায় 

যকাবযয যর্ত 

4,96,000 র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 

19 ঐ ঐ র্ডবম্বয/ 

20১৭ 

২০১৪-১৬ 

 03 র্নধ িার্যত ভয় 

ীভায ভবে উইর্বাং 

জবডয কাজ ম্পন্ন 

না কযায় ভয় 

বৃর্ি প্রাক্কর্রত 

মূল্য জফী য়ায় 

যর্ত 

95,48,000 র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 
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ক্র: 

নাং 

দপ্তয/াংস্থায 

নাভ 

প্রর্তষ্ঠাবনয 

নাভ 

আর্ত্তয 

ভা  

অথ িফছয 

অনুবেদ নম্বয আর্ত্তয র্বযানাভ জর্ড়ত টাকা ফাস্তফায়ন 

অগ্রগর্ত াধাযণ অর্গ্রভ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

20 ঐ ১০টি 

কটক্সটাইর 

কবাল্পকনার 

ইনশিটিউট 

স্থান 

প্রকল্পেয 

অধীন  

কক্সফাজায 

কটক্সটাইর 

কবাল্পকনার 

ইনশিটিউট 

জানুয়াশয/ 

20১৫ 

২০১০-১৪ 

১৯ - প্রল্পয, ভাউ, কী 

কফাড ৃফাযফায 

শযফতনৃ এফং িয় 

কদশখল্পয় কশম্পউটায 

কভযাভত খাল্পত 

আশথকৃ যশত 

২১,২৮০ র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 

21 ঐ ফস্ত্র অর্ধদপ্তয, 

প্রধান 

কামাৃরয়, 

ঢাকা 

জানুয়াশয/ 

20১৫ 

২০১০-১৪ 

২০ - অশনয়শভত বাল্পফ 

গুরুত্বপূণ ৃডকুল্পভে 

ব্যশতত শনফন্ধন 

প্রদানকৃত 

প্রশতষ্ঠাল্পনয শফফযণী 

০ র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 

22 ঐ ীদ আফদুয 

যফ 

কযশনয়াফাত 

কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং 

কল্পরজ, 

ফশযার 

ঐ ০৯ - মথামথ 

াযপযল্পভি অশজতৃ 

য়শন 

০ র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 

23 ঐ কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং 

কল্পরজ, 

কজাযাযগি, 

চট্টগ্রাভ 

আগি/ 

20১০ 

০৩ - আয়কয অনাদাল্পয় 

যাজস্ব যশত 

২,৭৪৮ র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 

24 ঐ কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং 

কল্পরজ, 

কফগভগি, 

কনায়াখারী 

ঐ ০৭ - কো ফশ অল্পযা 

ব্যাংক শস্থশত কভ 

১,৪৩,৯৯২ র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 

25 ঐ ফেফন্ধু 

কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং 

কল্পরজ, 

কাশরার্ত, 

টাংগাইর 

কল্পেম্বয/ 

20১০ 

০৫ - িয়কৃত ফইত্র 

শফতযল্পণয শাফ/ 

প্রাশপ্ত স্বীকায ত্র 

ায়া মায়শন 

২১,৬৩,০২৫ র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 
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ক্র: 

নাং 

দপ্তয/াংস্থায 

নাভ 

প্রর্তষ্ঠাবনয 

নাভ 

আর্ত্তয 

ভা  

অথ িফছয 

অনুবেদ নম্বয আর্ত্তয র্বযানাভ জর্ড়ত টাকা ফাস্তফায়ন 

অগ্রগর্ত াধাযণ অর্গ্রভ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

26 ফস্ত্র অর্ধদপ্তয ফেফন্ধু 

কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং 

কল্পরজ, 

কাশরার্ত, 

টাংগাইর 

 03 - প্রকে দপ্তল্পয ব্যফহৃত 

অশপ যিাভ  

আফাফত্র প্রকে 

কল্পল কপযত/ ভনৃ 

না কযায় আশথকৃ 

যশত ১০,২০,৭০০/- 

১০,২০,৭০০ র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 

27 ঐ ঐ  04 - প্রকল্পেয অব্যশয়ত 

টাকা ভ িন কযায 

প্রভাণ না ায়ায় 

আশথকৃ যশত 

৩,১৯,৪৭,২০০/- 

৩,১৯,৪৭,২০০ র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 

28 ঐ ঐ  05 - অথ ৃ ভন্ত্রণারল্পয়য 

শনল্পদৃ উবযা কল্পয 

অশতশযি মূল্পল্য 

ভাইল্পিাফা িয় 

কযায় আশথকৃ যশত 

৭,৬৯,৯০০/ টাকা 

৭,৬৯,৯০০ র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 

29 ঐ ঐ  06 - ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারল্পয় ব্যফহৃত 

গার্ড়য জ্বারার্ন  

কভযাভত খযচ 

শডশশ/ প্রাক্করন 

ফশভূতৃ অশনয়শভত 

বাল্পফ প্রকল্পেয পান্ড 

ল্পত শফর শযল্পাধ 

কযায় আশথকৃ যশত 

৫,১৫,২৩০/- টাকা 

৫,১৫,২৩০ র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 

30 ঐ ঐ  09 - িয়কৃত 

কভশনাযীল্পজয 

স্বল্পয প্রল্পকৌর 

শফবাগ/কাি ল্যাশন্ডং 

ইিল্পকান কশভটিয 

গুণগত ভাল্পনয 

ঠিকতা প্রতেয়ন না 

ায়ায় অশনয়শভত 

ব্যয়  ১৯,০৭,৮৫, 

৫৫২/- টাকা ল্পয়ল্পছ 

১৯,০৭,৮৫,৫৫২ র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 
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ক্র: 

নাং 

দপ্তয/াংস্থায 

নাভ 

প্রর্তষ্ঠাবনয 

নাভ 

আর্ত্তয 

ভা  

অথ িফছয 

অনুবেদ নম্বয আর্ত্তয 

র্বযানাভ 

জর্ড়ত টাকা ফাস্তফায়ন 

অগ্রগর্ত াধাযণ অর্গ্রভ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

31 ফস্ত্র 

অর্ধদপ্তয 

ফেফন্ধু 

কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং 

কল্পরজ, 

কাশরার্ত, 

টাংগাইর 

 10  ফাজায মূল্পল্যয 

কচল্পয় অশতশযি 

মূল্পল্য ণ্য িয় 

কযায় আশথকৃ যশত 

১,৬৭,৪০০/- টাকা 

১,৬৭,৪০০ র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 

 

32 ঐ ঐ  13  অবেন্তযীণ শনয়ন্ত্রণ 

ব্যফস্থা দুফরৃতা 

প্রংল্পগ 

০ র্নষ্পর্ত্তয 

অবযায় 

 জভাট = 13 19  ৪২,৫৭,৫৮,০২১  

 2017-18 অথ িফছবযয ফস্ত্র অর্ধদপ্তজযয জভাট ৩২টি অর্নষ্পন্ন অর্ডট আর্ত্তয ভবে ১৩টি াধাযণ , ১9টি অর্গ্রভ। 

প্রর্তবফদনাধীন অথ িফছবয ০৩টি অর্ডট আর্ত্ত র্নষ্পর্ত্ত বয়বছ, মায ভবে ০ াধাযণ, ০৩টি অর্গ্রভ । র্নষ্পর্ত্তয ায 

৯.৩৮%। 

 
 

1৫. ফস্ত্র অশধদপ্তল্পযয কভকৃতাৃল্পদয নাভ  কমাগাল্পমাল্পগয নম্বয:  

 

১৫.১ প্রধান কামাৃরয়: 

 
[ 

ি: নং নাভ  দফী াখায নাভ কমাগাল্পমাগ 

1 জনাফ কভাাম্মদ ইভাইর 

ভাশযচারক (অশতশযি শচফ) 

9138661 

2 জনাফ কভা: আব্দু ারাভ 

উ-শযচারক (কাশযগশয) 

এভআই াখা 9116385 

3 জনাফ কভা: াইপৄয যভান 

উ-শযচারক(কাশযগশয)  

ফাস্তফায়ন াখা 9114209 

4 জনাফ কভাাম্মদ আরভ কযজা 

উ-শযচারক (কাশযগশয)  

শযকেনা াখা 9113770 

5 জনাফ কভা: আব্দুয যভান 

উ-শযচারক (জশয  শযংখ্যান) 

জশয  শযংখ্যান াখা 8189014 

6 জনাফ রায়রা ইয়াশপয 

উ-শযচারক (প্রান)  

প্রান াখা 8189451 

7 জনাফ এ.কক.এভ. যাশজব্যয যভান 

কাশয শযচারক (কাশযগশয)  

প্রান াখা 55013202 

8 জনাফ এভ, আব্য াদাত াল্পয়ভ 

কাশয শযচারক (কাশযগশয) 

শযকেনা াখা 5501320৩ 

9 জনাফ শপল্পযাজ মুাম্মাদ আনছাযী 

কাশয শযচারক (প্রান) 

প্রান াখা 9114038 

10 জনাফ জভা: র্নজাভ উর্িন 

কাশয শযচারক (কাশযগশয)  

যপ্তাশন াখা 9111109 
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ি: নং নাভ  দফী াখায নাভ কমাগাল্পমাগ 

11 জনাফ এভ.এভ.আয়ুফ যানা ভানী 

কাশয শযচারক (কাশযগশয) 

ফাস্তফায়ন াখা 9120606 

12 জনাফ ভাল্পদফ কুভায কদফনাথ 

কাশয শযচারক (কাশযগশয) 

ফাস্তফায়ন াখা 9119837 

১৩ জনাফ কভা: ভাফুজুয যভান 

কাশয শযচারক (কাশযগশয) 

শযকেনা াখা 55013624 

১৪ জনাফ যাজু আল্পভদ 

কাশয শযচারক (কাশযগশয) 

যপ্তাশন াখা 9113415 

১৫ জনাফ শগয়া উশেন 

শযংখ্যান কভকৃতাৃ 

জশয  শযংখ্যান াখা 8189134 

১৬ জনাফ জভা: আপ্তাফ উর্িন 

কাশয শযচারক (কাশযগশয)  

এভআই াখা 8189849 

১৭ জনাফ জভাাম্মদ জভাজাবম্মর ক 

কার্য র্যচারক (জর্য) 

জশয  শযংখ্যান াখা 55011963 

১৮ জনাফ পর্যদা ইয়াছর্ভন 

কাশয শযচারক (কাশযগশয) 

এভআই াখা 55012166 

১৯ জনাফ জভা: আযাপাত জাবন 

কাশয শযচারক (প্রান) 

প্রান াখা 55011962 

 

১৫.২ প্রকে র্যচারকগণ: 

 

ি: নং নাভ  দফী প্রকবেয নাভ জমাগাবমাগ 

১ জনাফ ইপবতখায আবভদ 

উ-শচফ  প্রকে শযচারক 

 

ফর্যার কটক্সটাইর ইনর্িটিউটবক ীদ 

আফদুয যফ জযর্নয়াফাত কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং কল্পরল্পজ উন্নীতকযণ  

০১৭১৫-৪১১৫৬২ 

২ জনাফ কভা: আতাউর ইরাভ 

বমাগী অোক (কার্যগর্য) 

  প্রকে শযচারক (অ: দা:) 

৪টি কটক্সটাইর ইনর্িটিউট স্থান ীলকৃ 

প্রকে 

01848-379826 

৩ জনাফ জর কার্ন্ত ফর্নক 

উ-শচফ  প্রকে শযচারক 

কখ কাভার কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং 

কল্পরজ স্থান ীলকৃ প্রকে, শঝনাইদ 

01711-944690 

4 জনাফ জভা: ভর্নরুজ্জাভান খাঁন 

উ-শচফ  প্রকে শযচারক 

কখ কযানা কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং 

কল্পরজ, স্থান ীল িক প্রকে, জগাারগি     

01611-804616 

5 জনাফ ইপবতখায আবভদ 

উ-শচফ  প্রকে  শযচারক 

ীদ আফদুয যফ জযর্নয়াফাত কটক্সটাইর 

ইনশিটিউট স্থান ীল িক প্রকে, কগৌযনদী, 

ফশযার 

০১৭১৫-৪১১৫৬২ 

6 জনাফ জফগভ তার্নয়া খান 

উপ্রধান  প্রকে শযচারক(অ: দা:) 

কবারা কটক্সটাইর ইনশিটিউট স্থান ীল িক 

প্রকে, কবারা 

9512219 

7 জনাফ জভাঃ ভকবুর জাবন 

যুগ্মশচফ  প্রকে শযচারক 

জখ যাবর কটক্সটাইর ইনর্িটিউট স্থান 

ীলকৃ প্রকে, ভাদাযগি, জাভারপুয 

০১৯২৭-২০০৯৬৫ 
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ি: নং নাভ  দফী প্রকবেয নাভ জমাগাবমাগ 

8 জনাফ কভা: আব্দুয যর্কফ 

উ-শচফ  প্রকে শযচারক 

ড: এভ, এ, য়াল্পজদ শভয়া টেক্সোইল 

ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জ িং কললজ স্থান ীল িক প্রকে, 

পী গি,  িংপু  

০১৭১১-৪৭৮৮১৮ 

9 জনাফ জভা: আব্দুয যভান 

উ-র্যচারক (জ:  :)  প্রকে  

শযচারক (অ: দা:) 

জখ ার্না কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং 

কল্পরজ স্থান ীলকৃ প্রকে, জভরাি, 

জাভারপুয 

০১৭০৮-302437 

10 জনাফ কভা: আব্দুয যর্কফ 

উ-শচফ  প্রকে শযচারক 

ীদ  কাভরুজ্জাভান কটক্সটাইর 

ইনর্িটিউট স্থান ীলকৃ প্রকে, ভািা, 

নগাঁ 

০১৭১১-৪৭৮৮১৮ 

11 জনাফ জভা: খুযীদ ইকফার জযজবী 

উ-শচফ  প্রকে শযচারক 

জফগভ আর্ভনা ভনসুয কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং ইনশিটিউট স্থান ীল িক 

প্রকে, কাশজপুয, শযাজগি 

০১৭২০-২০০৬৫৪ 

12 জনাফ জভা: াইপৄয যভান 

উ-র্যচারক (কার্যগর্য)  প্রকে  

শযচারক (অ: দা:) 

সুনাভগি কটক্সটাইর ইনর্িটিউট স্থান 

ীলকৃ প্রকে 

01716-435962 

১৩ জনাফ জভা: আব্দু ারাভ 

উ-র্যচারক (কার্যগর্য)  প্রকে  

শযচারক (অ: দা:) 

পর্যদপুয কটক্সটাইর ইনর্িটিউট স্থান 

ীলকৃ প্রকে 

01715-027448 

১৪ জনাফ এ.এভ জভাতাবয জাবন 

উ-র্চফ  প্রকে শযচারক  

র্বরট কটক্সটাইর ইনর্িটিউট স্থান 

ীলকৃ প্রকে 

01711788691 

১৫ জনাফ এ.এভ জভাতাবয জাবন 

উ-র্চফ  প্রকে শযচারক  

 জখ যাবর কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং 

কল্পরজ স্থান ীলকৃ প্রকে, শল্পরট 

01711788691 

১৬ জনাবফ ইপবতখায আবভদ 

উ-র্চফ  প্রকে শযচারক 

রারভর্নযাট কটক্সটাইর ইনর্িটিউট স্থান 

ীলকৃ প্রকে 

০১৭১৫-৪১১৫৬২ 

১৭ জনাফ জভা: ভর্বুর ইরাভ 

বমাগী অোক (কার্যগর্য)  

প্রকে শযচারক (অ: দা:) 

জখ ার্না কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং 

কল্পরজ স্থান ীলকৃ প্রকে, শফচয, 

ভাদাযীপুয 

01746-541919 

 

1৫.3 শফবাগীয় কামাৃরয়: 

 

ি: নং নাভ  দফী ঠিকানা জমাগাবমাগ 

১ জনাফ জভা: আাদুজ্জাভান 

উ-শযচারক (কাশযগশয)  

শফবাগীয় ফস্ত্র অশধদপ্তয, যাজাী 01781-339889 

2 জনাফ কভা: শনজাভ উশেন 

সুাশযনল্পটনল্পডে   

উ-শযচারক (কাশযগশয) (অ:দা:) 

শফবাগীয় ফস্ত্র অশধদপ্তয, খুরনা 01719-851112 

3 জনাফ এ,শফ,এভ াইফুয যভান 

সুাশযনল্পটনল্পডে   

উ-শযচারক (কাশযগশয) (অ:দা:) 

শফবাগীয় ফস্ত্র অশধদপ্তয, চট্টগ্রাভ 01775-457778 

4 জনাফ জভাছা: ছারভা আিায 

সুাশযনল্পটনল্পডে  

উ-শযচারক (কাশযগশয) (অ:দা:) 

শফবাগীয় ফস্ত্র অশধদপ্তয, ঢাকা 01534-535688 
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1৫.4 কজরা কামাৃরয়: 

 

ি: নং নাভ  দফী ঠিকানা জমাগাবমাগ 

1 জনাফ কভা: লুৎপয যভান 

কাশয শযচারক (কার্যগর্য)  

কজরা ফস্ত্র অশধদপ্তয, টাংগাইর 01740-854044 

2 জনাফ কভা: আ: যশভ 

কাশয শযচারক (কাশযগশয)(অ:দা:) 

কজরা ফস্ত্র অশধদপ্তয, াফনা 01730-960428 

৩ জিাব পজবর যাব্বী যাগ 

কাশয শযচারক (কাশযগশয) (অ:দা:) 

কজরা ফস্ত্র অশধদপ্তয, গাজীপুয ০১৮১৮-৩৮৮৬৪৯ 

4 জনাফ মুাম্মদ ছাশভদুর ক 

কাশয শযচারক (কাশযগশয) (অ:দা:) 

কজরা ফস্ত্র অশধদপ্তয, নাযায়ণগি 01814-300086 

5 জনাফ কভা: াশভদুর ক 

কাশয শযচারক (কাশযগশয) (অ:দা:) 

কজরা ফস্ত্র অশধদপ্তয, নযর্াংদী 01718-670611 

 

1৫.5 কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ: 
 

 

ি: নং নাভ  দফী প্রশতষ্ঠাল্পনয নাভ কমাগাল্পমাগ 

1 জনাফ জভা: ইভাইর জভাো 

অধ্যয 

কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ, চট্রগ্রাভ 01954-527218 

2 জনাফ আরাউশেন খশরপা 

অধ্যয 

কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ, াফনা 01715-199194 

3 জনাফ এ,কক,এভ পজলুর ক 

অধ্যয 

কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ, কনায়াখারী 01911-374437 

4 জনাফ কভা: ভশজব্যয যভান 

অধ্যয 

ীদ আফদুয যফ কযশনয়াফাত কটক্সটাইর 

ইশিশনয়াশযং কল্পরজ, ফশযার 

01718-023970 

5 জনাফ জভা: আব্দুর ভর্জদ 

অধ্যয 

ফেফন্ধু কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ, 

টাংগাইর 

০১৭২১-০৮৬০৩২ 

6 জনাফ আ.ক.ভ পশযদুর আজাদ 

অধ্যয (বাযপ্রাপ্ত) 

কটক্সটাইর ইশিশনয়াশযং কল্পরজ, শঝনাইদ 01711-141987 

 

 

1৫.৬ কটক্সটাইর ইনশিটিউট: 
 

ি: নং নাভ  দফী প্রশতষ্ঠাল্পনয নাভ কমাগাল্পমাগ 

1 জনাফ কভা: এনামুর ক  

অধ্যয 

কটক্সটাইর ইনশিটিউট, টাংগাইর 01721-566130 

2 জনাফ ভভতাজ উশেন আল্পভদ 

অধ্যয 

কটক্সটাইর ইনশিটিউট, শদনাজপুয 01558-337986 

3 জনাফ কভা: আব্দুর কাল্পদয কফাযী 

অধ্যয  (অ:দা:) 

ীদ আফদুয যফ কযশনয়াফাত কটক্সটাইর 

ইনশিটিউট, জগ যনদী, ফশযার 

017২৭-৯৬৪৩০৩ 

৪ জনাফ কভা: পারুক আল্পভদ 

অধ্যয (অ:দা:) 

কটক্সটাইর ইনশিটিউট, চট্টগ্রাভ 017১5-৫৮২৯০৮ 
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ি: নং নাভ  দফী প্রশতষ্ঠাল্পনয নাভ কমাগাল্পমাগ 

৫ জনাফ শফ ংকয চিফতী 

অধ্যয 

কটক্সটাইর ইনশিটিউট, নাবটায 01712-502826 

 

৬ জনাফ এ.শফ. এভ পজলুর কশযভ 

অধ্যয 

কটক্সটাইর ইনশিটিউট, যংপুয 01710-629403 

 

৭  জনাফ কভা: শনজাভ উশেন 

অধ্যয (অ:দা:) 

কটক্সটাইর ইনশিটিউট, রফণচযা, খুরনা ০১৭১৯-৮৫১১১২ 

 

 

1৫.৭ কটক্সটাইর কবাল্পকনার ইনর্িটিউট :  

 

ঢাকা শফবাগ-13টি 

িেঃ নং নাভ  দফী প্রশতষ্ঠাল্পনয নাভ কমাগাল্পমাগ 

১ জিাব কভা: কভায়াল্পজ্জভ কাল্পন 

সুাশযনল্পটনল্পডে 

টিশবআই, পশযদপুয ০১৭১৬-৯২২৪৪৩ 

২ জিাব কভাজাল্পম্মর ক 

সুাশযনল্পটনল্পডে 

টিশবআই, ভয়ভনশং ০১৭১৭-৩৬৯৯৭২ 

৩ জিাব কভাছা: ছারভা আিায 

সুাশযনল্পটনল্পডে  

টিশবআই, মুশিগি 01534-535688 

৪ জিাব কভাাম্মদ কাযাফ কাল্পন 

সুাশযনল্পটনল্পডে  

টিশবআই, জাভারপুয ০১৭২৭-২৮০৮৬৯ 

৫ জিাব কভা: কযজাউর কশযভ 

সুাশযনল্পটনল্পডে  

টিশবআই, কগাারগি ০১৭১৮-৬৯০৯০৯ 

৬ জনাফ কভা: াশভদুর ক 

 সুাশযনল্পটনল্পডে (অ:দা:) 

টিশবআই, নযর্াংদী 01718-670611 

৭ জিাব মুাম্মদ ছাশভদুর ক 

সুাশযনল্পটনল্পডে (অ:দা:) 

টিশবআই, নাযায়ণগি 01814-300086 

8 জিাব কভাজাল্পম্মর ক 

সুাশযনল্পটনল্পডে (অ: দা:) 

টিশবআই, গপযগাঁ, ভয়ভনশং ০১৭১৭-৩৬৯৯৭২ 

9 জিাব পজবর যাব্বী যাগ 

সুাশযনল্পটনল্পডে (অ:দা:) 

টিশবআই, গাজীপুয ০১৮১৮-৩৮৮৬৪৯ 

10 জিাব কভা: আশভনুর ক 

সুাশযনল্পটনল্পডে 

টিশবআই, ভাশণকগি 01712-027403 

11 জিাব তা কুভায শফশ্বা 

সুাশযনল্পটনল্পডে 

টিশবআই, টাংগাইর 01712-249195 

12 জিাব া কভা: য়ারী উল্লা 

সুাশযনল্পটনল্পডে 

টিশবআই, ভাদাযীপুয 01557-245349 

১৩ জিাব কভা: ইভদাদুয যভান 

সুাশযনল্পটনল্পডে 

টিশবআই, শকল্পাযগি 01711-144630 

 

  



 ফস্ত্র অর্ধদপ্তয                                                                                                            ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৭-১৮ 

78 

 

 

 

চট্টগ্রাভ শফবাগ -০৯টি 

িেঃ নং নাভ  দফী প্রশতষ্ঠাল্পনয নাভ কমাগাল্পমাগ 

1 জিাব কভা: যশপকুর ইরাভ 

সুাশযনল্পটনল্পডে 

টিশবআই, রযীপুয 017১২-৫৬০৯৫৭ 

2 জিাব কভা: ভাপতুন আরভ 

সুাশযনল্পটনল্পডে 

টিশবআই, শফ-ফাশিয়া 01713-068999 

3 জিাব এ,শফ,এভ, াইফুয যভান 

সুাশযনল্পটনল্পডে 

টিশবআই, চট্টগ্রাভ 01775-457778 

4 জিাব কভা: আফদুর আউয়ার 

সুাশযনল্পটনল্পডে (অ:দা:) 

টিশবআই, কুশভল্লা 01818-458051 

5 জিাব ফমা: লর্ উ আম 

সুাশযনল্পটনল্পডে (অ:দা:) 

টিশবআই, যাোভাটি 017১২-৮৮৩৫০০ 

6 জিাব কভা: কযজাউর কশযভ 

সুাশযনল্পটনল্পডে (অ:দা:) 

টিশবআই, ফান্দযফান 01819-087776 

7 জিাব কভা: জশভ উশেন 

সুাশযনল্পটনল্পডে (অ:দা:) 

টিশবআই, খাগিাছশি 01820-306801 

8 জিাব কভা: কভাজাল্পম্মর ক 

সুাশযনল্পটনল্পডে (অ:দা:) 

টিশবআই, কনায়াখারী 01721-046173 

9 জিাব শফশ্বশজৎ দা 

সুাশযনল্পটনল্পডে (অ:দা:) 

টিশবআই, কক্সফাজায ০১৭৪৮-৭৮৩৫০৯ 

 

 

যাজাী শফবাগ -০৮টি 

িেঃ নং নাভ  দফী প্রশতষ্ঠাল্পনয নাভ কমাগাল্পমাগ 

১ জিাব কভা: আশতকুয যভান প্রধান 

সুাশযনল্পটনল্পডে 

টিশবআই, াফনা 01711-579610 

২ জিাব কভা: আাদুর ক কাজী 

সুাশযনল্পটনল্পডে (অ:দা:) 

টিশবআই, ফগুিা ০১৭১৬-৪৯২৪৯১ 

৩ জিাব তচতন্য যকায 

সুাশযনল্পটনল্পডে (অ:দা:)  

টিশবআই, শযাজগি 01719-436125 

4 জিাব কভা: আব্যর কারাভ আজাদ 

সুাশযনল্পটনল্পডে (অ:দা:)  

টিশবআই, নাল্পটায ০১৭১২-১৫২৯২৪ 

৫ জিাব কভা: াশনুয যভান 

সুাশযনল্পটনল্পডে (অ:দা:) 

টিশবআই, যাজাী 01712-051926 

6 জিাব কাজী কভাস্তাশপজুয যভান 

সুাশযনল্পটনল্পডে 

টিশবআই, নগাঁ 01717-702167 

7 জিাব কভা: কভল্পব্যল্লা 

সুাশযনল্পটনল্পডে  

টিশবআই, চাঁাইনফাফগি 01711-941151 

৮ জিাব কভা: আব্যর কারাভ আজাদ 

সুাশযনল্পটনল্পডে (অ:দা:)  

টিশবআই, যাভাইগার্ছ, নাল্পটায ০১৭১২-১৫২৯২৪ 
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খুরনা শফবাগ- ০৪টি 

িেঃ নং নাভ  দফী প্রশতষ্ঠাল্পনয নাভ কমাগাল্পমাগ 

1 জিাব কভা: শনজাভ উশেন 

সুাশযনল্পটনল্পডে 

টিশবআই, খুরনা 01719-851112 

2 জিাব অনুভ কুভায কদফনাথ 

সুাশযনল্পটনল্পডে  

টিশবআই, মল্পায ০১৬৭৩-৯৫০৪৪০ 

3 জিাব কভা: যনজু শভয়া 

সুাশযনল্পটনল্পডে (অ:দা:) 

টিশবআই, ফাল্পগযাট ০১৭৩৮-০৬১২৫০ 

4 জিাব শনশখর চন্দ্র কঘাল 

সুাশযনল্পটনল্পডে (অ:দা:)  

টিশবআই, কুশিয়া 01746-744939 

 

যংপুয শফবাগ- ০৪টি 

িেঃ নং নাভ  দফী প্রশতষ্ঠাল্পনয নাভ কমাগাল্পমাগ 

১ জিাব স্বন কুভায কফা 

সুাশযনল্পটনল্পডে  

টিশবআই, ঠাকুযগাঁ 01712-942675 

২ জিাব কভা: কভাজাপপয কাল্পন 

সুাশযনল্পটনল্পডে (অ:দা:) 

টিশবআই, যংপুয 01712-308875 

3 জিাব কভা: তাজুর ইরাভ 

সুাশযনল্পটনল্পডে (অ:দা:) 

টিশবআই, শদনাজপুয ০১৭১৪-৬৯৭৩২৪ 

4 জিাব এ,কক,এভ, মুল্পদৃুয যীদ 

সুাশযনল্পটনল্পডে (অ:দা:) 

টিশবআই, গাইফান্ধা 01911-539745 

 

ফশযার শফবাগ- ০৪টি 

িেঃ নং নাভ  দফী প্রশতষ্ঠাল্পনয নাভ কমাগাল্পমাগ  

1 জিাব কভা: জাশকয কাল্পন 

সুাশযনল্পটনল্পডে (অ:দা:) 

টিশবআই, ফযগুনা ০১৭৪৩-৯১৬৭৯৮ 

2 জিাব এইচ,এভ নাশয উশেন 

সুাশযনল্পটনল্পডে (অ:দা:) 

টিশবআই, টুয়াখারী ০১৭১৪-৯৩৩৭৮২ 

3 জিাব কভা: কযল্পদায়ান আল্পম্মদ 

সুাশযনল্পটনল্পডে (অ:দা:) 

টিশবআই, ঝারকাঠি 0171২-৯৯৩৪৪০ 

4 জিাব কভা: গাতুর আরভ 

সুাশযনল্পটনল্পডে (অ:দা:)  

টিশবআই, শল্পযাজপুয ০১৭৪১-৩৪২০১৮ 
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১৬. র্টিবজন চাট িায: 

প্রার্তষ্ঠার্নক জফা (প্রান াখা): 
 

ক্রভ  জফায নাভ জফা প্রদান 

ির্ত 

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রার্প্তস্থান 

জফায মূল্য 

এফাং র্যবাধ 

ির্ত 

জফা প্রদাবনয 

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

(নাভ, দফী, জপান নম্বয  

জভইর) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ াাংগঠর্নক কাঠাবভা অনুবভাদন াংক্রান্ত 

কাম িাফরী 

অনুবযাধ ত্র 

ভন্ত্রণারবয় জপ্রযণ 

াংর্িি ভন্ত্রণারবয়য জচকর্রি 

অনুমায়ী কাগজ ত্র  

র্ফনামূবল্য প্রস্তাফ ায়ায  

য ১৫ 

কভ ির্দফ 

জনাফ এ,জক,এভ, যার্জবুয যভান 

কার্য র্যচারক 

(কার্যগর্য)(প্রা:)(অ:দা:) 

ই-জভইর-

adadmin@dot.gov.bd 

জপানঃ- ০২৫৫০১৩২০২ 

 

 

২ দ সৃর্ি াংক্রান্ত কাম িাফরী অনুবযাধ ত্র 

ভন্ত্রণারবয় জপ্রযণ 

াংর্িি ভন্ত্রণারবয় জপ্রযবণয 

জন্য জচকর্রি অনুমায়ী 

কাগজ ত্র 

র্ফনামূবল্য প্রস্তাফ ায়ায 

য ১৫ 

কভ ির্দফ 

৩ দ র্ফলুপ্ত, নতুন দ অন্তিভূিকযণ 

াংক্রান্ত প্রস্তাফ 

অনুবযাধ ত্র 

ভন্ত্রণারবয় জপ্রযণ 

াংর্িি ভন্ত্রণারবয়য জচকর্রি 

অনুমায়ী কাগজ ত্র  

র্ফনামূবল্য প্রস্তাফ ায়ায 

য ১৫ কভ ির্দফ 

৪ র্নবয়াগ, র্নবয়াগর্ফর্ধ প্রণয়ন, 

র্যফতিন,র্যফধ িন  াংবাধবনয প্রস্তাফ 

অনুবযাধ ত্র 

ভন্ত্রণারবয় জপ্রযণ 

াংর্িি ভন্ত্রণারবয়য জচকর্রি 

অনুমায়ী কাগজ ত্র 

র্ফনামূবল্য প্রস্তাফ ায়ায 

য ১৫ কভ ির্দফ 

৫ কভ িকতিাবদয ফদর্র াংক্রান্ত প্রস্তাফ অনুবযাধ ত্র 

ভন্ত্রণারবয় জপ্রযণ 

াংর্িি াখায চার্দা ত্র র্ফনামূবল্য প্রস্তাফ ায়ায 

য ০৭ কভ ির্দফ 

৬ কভ িচাযীবদয ফদর্র াংক্রান্ত কাম িাফরী অর্প আবদ াংর্িি াখায চার্দা ত্র র্ফনামূবল্য প্রস্তাফ ায়ায  

য ০৭ কভ ির্দফ 

৭ ভার্ক প্রর্তবফদন র্চঠি াংর্িি াখায চার্দা ত্র র্ফনামূবল্য প্রর্তভাবয ০২ 

তার্যবখয ভবে 

৮ কভ িকতিা  র্ফরুবি শৃঙ্খরা জর্নত কাম িক্রভ 

র্ফবাগীয় ভাভরা  আর্র াংক্রান্ত 

মাফতীয় কাম িাফরী 

র্চঠি াংর্িি াখায চার্দা ত্র র্ফনামূবল্য প্রস্তাফ ায়ায 

য ১০ কভ ির্দফ 

৯ কভ িচাযীবদয র্ফরুবি শৃঙ্খরা জর্নত 

কাম িক্রভ র্ফবাগীয় ভাভরা  আর্র 

াংক্রান্ত মাফতীয় কাম িাফরী 

 

র্চঠি াংর্িি াখায চার্দা ত্র র্ফনামূবল্য প্রস্তাফ ায়ায 

য ১০ কভ ির্দফ 
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ক্রভ  জফায নাভ জফা প্রদান 

ির্ত 

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রার্প্তস্থান 

জফায মূল্য 

এফাং র্যবাধ 

ির্ত 

জফা প্রদাবনয 

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

(নাভ, দফী, জপান নম্বয  

জভইর) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১০ অবযন্তযীণ  তফবদর্ক প্রর্যণ াংক্রান্ত 

মাফতীয় কাম িাফরী 

চার্দা 

জভাতাবফক ত্র 

াংর্িি াখায চার্দা ত্র র্ফনামূবল্য প্রস্তাফ ায়ায 

য ১৫ কভ ির্দফ 

১১ কভ িকতিাবদয ফার্ল িক জগানীয় অনুবফদন 

াংগ্র  াংযযণ 

াংযযবণয জন্য 

ভন্ত্রণারবয় জপ্রযণ 

ফার্ল িক জগানীয় অনুবফদন 

পযভ 

র্ফনামূবল্য দার্খবরয য ৭ 

কভ ির্দফ 

১২ কভ িচাযীবদয ফার্ল িক জগানীয় অনুবফদন 

াংগ্র  াংক্রান্ত াংক্রান্ত মাফতীয় 

কাম িাফরী 

প্রধান কাম িারবয় 

াংযযণ 

ফার্ল িক জগানীয় অনুবফদন 

পযভ 

র্ফনা মূবল্য দার্খবরয য ৭ 

কভ ির্দফ 

 

১৩ র্ফর্বন্ন জিনার্য  ভারাভার ক্রয় অনুবযাধ ত্র 

জিনাযী 

অর্পব জপ্রযণ 

 চার্দা ত্র র্ফনা মূবল্য দযবত্র উবের্খত 

ভয়ীভা 

অনুমায়ী 

জনাফ র্পবযাজ জভাাম্মদ 

আনাযী 

কার্য র্যচারক (প্রান) 

ইবভইর-

adfmansary@gmail.com 

জপান-০২৯১১৪০৩৮ 

১৪ াংগ্র, াংযযণ  র্ফতযবণয মাফতীয় 

কাম িাফরী 

চার্দা ত্র াংর্িি াখায চার্দা ত্র র্ফনা মূবল্য যফযা 

তাৎযর্ণক 

১৫ ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয যাজস্বখাতভূি মানফান 

ক্রয় 

অথ ি ভন্ত্রণারবয়য 

ভঞ্জুযী প্রার্প্ত 

াববয 

র্র্আয ২০০৮ 

জভাতাবফক 

প্রস্তাফ কযা 

অনুবভার্দত টি  এন্ড ই র্ফনা মূবল্য জ্বারার্ন যফযা 

তাৎযর্ণক 

১৬ জ্বারার্ন প্রদান র্ফর র্যবাধ , গার্ড় 

র্যচারনা  যযণাবফযবণয মাফতীয় 

কাম িাফরী 

অথ ি ভন্ত্রণারবয়য 

ভঞ্জুযী প্রার্প্ত 

াববয 

র্র্আয ২০০৮ 

জভাতাবফক 

প্রস্তাফ কযা 

াংর্িি াখায চার্দা ত্র র্ফনা মূবল্য গার্ড় ক্রয়/ 

জভযাভত দযবত্র 

উবের্খত 

ভয়ীভা  

অনুমায়ী 

mailto:?????-adfmansary@gmail.com
mailto:?????-adfmansary@gmail.com
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ক্রভ  জফায নাভ জফা প্রদান 

ির্ত 

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রার্প্তস্থান 

জফায মূল্য 

এফাং র্যবাধ 

ির্ত 

জফা প্রদাবনয 

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

(নাভ, দফী, জপান নম্বয  

জভইর) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৭ অর্ধদপ্তবযয ব্যফহৃত কর প্রকায 

আফাফত্র যফযা  

চার্দা জভাতাবফক াংর্িি াখায চার্দা ত্র র্ফনামূবল্য দযবত্র উবের্খত 

ভয়ীভা  

অনুমায়ী 

১৮ অর্ধদপ্তবযয কর প্রকায মানফান 

জভযাভবতয ব্যফস্থা কযা 

কর্ভটিয সুার্য 

জভাতাবফক 

াংর্িি াখায চার্দা ত্র র্ফনামূবল্য তাৎযর্ণক 

১৯ কর্ম্পউটায, পবটাকর্ জভর্ন , 

ডুর্লবকটিাং জভর্ন , পযাক্স জভর্ন 

জভযাভত  

চার্দা জভাতাবফক াংর্িি াখায চার্দা ত্র র্ফনামূবল্য তাৎযর্ণক 

২০ প্রাপ্যতা অনুমায়ী অর্ধদপ্তবযয ৪থ ি জের্ণয  

কভ িচাযীবদয জুতা , ছাতা, ীতকারীন 

জাাক, গ্রীষ্মকারীন জাাক ক্রয়  

যফযাবয ব্যফস্থা কযা। 

 

প্রার্ধকায 

অনুমায়ী 

াংর্িি াখায চার্দা ত্র র্ফনামূবল্য দযবত্র উবের্খত 

ভয়ীভা 

অনুমায়ী  
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অবযন্তযীণ জফা (প্রান াখা): 

ক্রভ  জফায নাভ জফা প্রদান ির্ত প্রবয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রার্প্তস্থান জফায মূল্য 

এফাং র্যবাধ 

ির্ত 

জফা প্রদাবনয 

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

(নাভ, দফী, জপান নম্বয  

জভইর) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ অর্জিত ছুটি আবফদন ায়ায য 

র্নধ িার্যত ছুটি র্ফর্ধভারা , 

১৯৫৯ অনুমায়ী উমৄি 

কর্তিবযয (আর্থ িক  

প্রার্নক যভতা 

অনুমায়ী) র্নষ্পর্ত্ত কবয 

যকার্য আবদ জাযী 

কযা য় 

(ক) যকায র্নধ িার্যত পযবভ 

আবফদনত্র 

(খ) র্নধ িার্যত পযবভ (ফাাংরাবদভ পযভ 

নম্বয- ২৩৯৫) প্রধান র্াফ যযণ 

কভ িকতিা কর্তিক প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যতায 

প্রর্তবফদন (জগবজবটড কভ িকতিাবদয 

জযবত্র), প্রার্প্ত স্থান ; র্াফযযণ 

কভ িকতিায কাম িারয় 

(গ) র্াফযযণ কভ িকতিা , কর্তিক প্রদত্ত 

ছুটি প্রাপ্যতায প্রতযয়ন ত্র (নন 

জগবজবটড কভ িচাযীবদয জযবত্র ), 

প্রার্প্তস্থান; র্াফযযণ কভ িকতিায 

কাম িারয় 

র্ফনামূবল্য (ক) নন-

জগবজবটড 

কভ িচাযীবদয 

জযবত্র: ০৫ 

কাম ির্দফ 

(খ) জগবজবটড 

কভ িকতিাবদয 

জযবত্র: ০5 

কাম ির্দফ 

জনাফ এ,জক,এভ, যার্জবুয যভান 

কার্য র্যচারক 

(কার্যগর্য)(প্রা:)(অ:দা:) 

ই-জভইর-

adadmin@dot.gov.bd 

জপানঃ-০২৫৫০১৩২০২ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২ অর্জিত ছুটি (ফর্ঃ 

ফাাংরাবদ) এয 

সুার্য 

আবফদন ায়ায য (ক) 

র্নধ িার্যত ছুটি র্ফর্ধভারা , 

১৯৫৯ অনুমায়ী র্নষ্পর্ত্ত 

কবয যকার্য আবদ 

জাযী কযা য় 

(খ) যকায কর্তিক ভবয় 

ভবয় জাযীকৃত র্ফবদ 

ভ্রভবণয অনুভর্ত   

 

(ক) যকায র্নধ িার্যত পযবভ 

আবফদনত্র 

(খ) র্নধ িার্যত পযবভ (ফাাংরাবদভ পযভ 

নম্বয- ২৩৯৫) প্রধান র্াফ যযণ 

কভ িকতিা কর্তিক প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যতায 

প্রর্তবফদন (জগবজবটড কভ িকতিাবদয 

জযবত্র), প্রার্প্ত স্থান ; র্াফযযণ 

কভ িকতিায কাম িারয় 

 

র্ফনামূবল্য (ক) নন-

জগবজবটড 

কভ িচাযীবদয 

জযবত্র: ০৫ 

কাম ির্দফ 

(খ) জগবজবটড 

কভ িকতিাবদয 

জযবত্র: ০5 

কাম ির্দফ 
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ক্রভ  জফায নাভ জফা প্রদান ির্ত প্রবয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রার্প্তস্থান জফায মূল্য 

এফাং র্যবাধ 

ির্ত 

জফা প্রদাবনয 

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

(নাভ, দফী, জপান নম্বয  

জভইর) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

  আনুর্ঙ্গক র্নবদ িনা 

অনুযণীয় 

গ) র্াফযযণ কভ িকতিা , স্বযাষ্ট্র 

ভন্ত্রণারয় কর্তিক প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যতায 

প্রতযয়ন ত্র (নন জগবজবটড কভ িচাযীবদয 

জযবত্র), প্রার্প্তস্থান; র্াফযযণ 

কভ িকতিায কাম িারয় 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩ োর্ন্ত  র্চত্ত 

র্ফবনাদন ছুটি 

আবফদন ায়ায য র্চত্ত 

র্ফবনাদন বাতা র্ফর্ধভারা 

১৯৭৯ অনুমায়ী র্নষ্পর্ত্ত 

কবয যকার্য  আবদ 

জাযী কযা য়। 

 

ক) াদা কাগবজ আবফদনত্র 

(খ) র্নধ িার্যত পযবভ (ফাাংরাবদভ পযভ 

নম্বয- ২৩৯৫) প্রধান র্াফ যযণ 

কভ িকতিা কর্তিক প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যতায 

প্রর্তবফদন (জগবজবটড কভ িকতিাবদয 

জযবত্র), প্রার্প্ত স্থান ; র্াফযযণ 

কভ িকতিায কাম িারয় 

(গ) র্াফযযণ কভ িকতিা , কর্তিক প্রদত্ত 

ছুটি প্রাপ্যতায প্রতযয়ন ত্র  

র্ফনামূবল্য (ক) নন-

জগবজবটড 

কভ িচাযীবদয 

জযবত্র: ০৫ 

কাম ির্দফ 

(খ) জগবজবটড 

কভ িকতিাবদয 

জযবত্র: ০5 

কাম ির্দফ 

৪ াধাযণ বর্ফষ্য 

তর্ফর বত অর্গ্রভ 

ভঞ্জুযী 

আবফদন ায়ায য 

াধাযণ বর্ফষ্য তর্ফর  

র্ফর্ধভারা, ১৯৭৯ অনুমায়ী 

উমৄি কর্তিবযয  

 

(ক) র্নধ িার্যত পযবভ (ফাাংরাবদভ পযভ 

নম্বয- ২৬৩৯)  র্াফ যযণ কভ িকতিা 

কাম িারয়  

 

 

র্ফনামূবল্য (ক) নন-

জগবজবটড 

কভ িচাযীবদয 

জযবত্র: ০৫ 

কাম ির্দফ 
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ক্রভ  জফায নাভ জফা প্রদান ির্ত প্রবয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রার্প্তস্থান জফায মূল্য 

এফাং র্যবাধ 

ির্ত 

জফা প্রদাবনয 

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

(নাভ, দফী, জপান নম্বয  

জভইর) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

  (আর্থ িক  প্রার্নক 

যভতা অনুমায়ী ) যকার্য 

আবদ জাযী কযা য় 

(খ) াধাযণ বর্ফষ্য তর্ফবর ফ িবল 

জভাকৃত অবথ িয র্াফ র্ফফযণী (প্রধান 

র্াফ যযণ কভ িকতিা কর্তিক প্রদত্ত ) (মূর 

কর্, ভঞ্জুর্য আবদ জাযীয য 

জপযতবমাগ্য) 

 (খ) জগবজবটড 

কভ িকতিাবদয 

জযবত্র: ০৫ 

কাম ির্দফ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

জনাফ জভা: আযাপাত জাবন 

কার্য র্যচারক (প্রান) 

ই-জভইর-

arafathurp@gmail.com 

জপানঃ০২৫৫০১১৯৬২ 

 

 

 

৫ চাকযী স্থায়ীকযণ আবফদন ায়ায য 

াংর্িি র্নবয়াগ  র্ফর্ধভারা 

অনুমায়ী উমৄি 

কর্তিবযয অনুবভাদনক্রবভ 

যকার্য আবদ জাযী কযা 

য় 

ারনাগাদ ফার্ল িক জগানীয় প্রর্তবফদন  

(বদান্নর্তয জযবত্র ০১ ফছয এফাং যার্য 

র্নবয়াগ এয জযবত্র ০২ ফছবযয এর্আয) 

র্ফনামূবল্য (ক) জগবজবটড/ 

নন-জগবজবটড 

কভ িচাযীবদয 

জযবত্র: ০৫ 

কাম ির্দফ 

 

৬ আফার্ক  দাপ্তর্যক 

জটর্রবপান াংবমাগ 

এয সুার্য  

ভর্ন্বত যকাযী 

জটর্রবপান নীর্তভারা 

২০০৪ অনুমায়ী ব্যফস্থা 

গ্রণ কযা য় 

(ক) ভর্ন্বত যকার্য জটর্রবপান 

নীর্তভারা -২০০৪ এয র্নধ িার্যত ছবক 

আবফদন 

র্ফনামূবল্য ১৫ কাম ির্দফ 

৭ কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয 

গৃর্নভ িাণ ঋণ এয 

সুার্য 

প্রচর্রত র্ফর্ধ-র্ফধান 

অনূযণ পূফ িক গৃ র্নভ িাণ 

ঋণ ভঞ্জুর্যয সুার্য ফস্ত্র 

 াট ভন্ত্রণারবয় জপ্রযণ 

কযা য়  

(ক) াদা কাগবজ আবফদন 

(খ) জম জর্ভবত গৃ র্নভ িাণ /জভযাভত 

কযা বফ জ জর্ভয দর্রর /ফায়নাত্র  

(গ) ১৫০ টাকায নন-জুর্ডর্য়ার িযাবম্প 

অর্ঙ্গকায নাভা  

(ঘ) মথামথ কর্তিবযয সুার্য 

 

র্ফনামূবল্য ১৫ কাম ির্দফ 
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ক্রভ  জফায নাভ জফা প্রদান ির্ত প্রবয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রার্প্তস্থান জফায মূল্য 

এফাং র্যবাধ 

ির্ত 

জফা প্রদাবনয 

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

(নাভ, দফী, জপান নম্বয  

জভইর) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৮ কভ িচাযীবদয 

জভাটযমান ক্রয় এয 

অর্গ্রভ সুার্য  

প্রচর্রত র্ফর্ধ -র্ফধান 

অনূযণ পূফ িক জভাটযমান 

ক্রয় অর্গ্রভ ভঞ্জুর্য আবদ 

জাযী কযা য় 

ক) াদা কাগবজ আবফদন 

 (খ) আবফদনকাযীয ১৫০ টাকায নন-

জুর্ডর্য়ায িযাবম্প অর্ঙ্গকায নাভা  

(ঘ) জভাটয াইবকর র্ফক্রয়কাযীয 

অর্ঙ্গকাযনাভা 

র্ফনামূবল্য ১৫ কাম ির্দফ 

ঐ 

৯ কভ িচাযীবদয 

কর্ম্পউটায ক্রয় এয 

অর্গ্রভ সুার্য 

প্রচর্রত র্ফর্ধ -র্ফধান 

অনূযণ পূফ িক কর্ম্পউটায  

ক্রয় অর্গ্রভ এয সুার্য 

(ক) াদা কাগবজ আবফদন 

 (খ) আবফদনকাযীয ১৫০ টাকায নন-

জুর্ডর্য়ায িযাবম্প অর্ঙ্গকায নাভা  

র্ফনামূবল্য 15 কাম ির্দফ 

১০ কভ িচাযীবদয অনুকূবর 

ফাা ফযাি এয 

সুার্য  

যকার্য ফাা ফযাি 

নীর্তভারা ১৯৮২ অনুমায়ী 

আবফদবনয জপ্রর্যবত 

সুার্যত্র 

(ক) যকার্য ফাা ফযাি নীর্তভারা 

১৯৮২ অনুমায়ী র্নযধার্যত পযবভ 

আবফদন 

(খ) মূর জফতবনয প্রতযয়নত্র (প্রর্প্তস্থান: 

দপ্তবযয র্াফ াখা) 

র্ফনামূবল্য 15 কাম ির্দফ 

১১ কভ িকতিা/ 

কভ িচাযীবদয 

বদান্নর্ত 

অনুবযাধ ত্র ভন্ত্রণারবয় 

জপ্রযণ, অর্প আবদ 

প্রবমাজয জযবত্র জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ফা 

ফাাংরাবদ যকার্য 

কভ িকর্ভবনয জচকর্রি অনুমায়ী 

কাগজত্র 

র্ফনামূবল্য (ক) কভ িকতিা/ 

কভ িচাযীবদয 

প্রস্তাফ জপ্রযবণয 

জযবত্র: ১৫ 

কভ ির্দফ 
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 নাগর্যক জফা (র্াফ াখা): 

ক্রভ  জফায নাভ জফা প্রদান ির্ত প্রবয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রার্প্তস্থান জফায মূল্য 

এফাং র্যবাধ 

ির্ত 

জফা প্রদাবনয 

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

(নাভ, দফী, জপান নম্বয  

জভইর) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

1 অনুন্নয়ন ফাবজট 

প্রাক্করন  প্রবযণ 

প্রস্তুত  ফাবজট 

র্ফবাজন, ব্যয় 

র্ফফযণী ততর্য 

অনরাইন এফাং বত্রয 

ভােবভ 

অথ ি ভন্ত্রণারয়, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় এফাং 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয আতাধীন কা ম িারয় 

/প্রর্তষ্ঠানমূ বত 

র্ফনামূবল্য ১ অথ ি ফছবযয 

ভবে এফাং 

প্রাপ্ত বত্রয 

ভয়ীভা 

অনুমায়ী 

 

জনাফ র্পবযাজ মুাম্মদ আনছাযী 

কার্য র্যচারক (প্রান) 

জপান: 9114038 

ই-জভইর: 

adfmansary@gmail.com 

2 ফস্ত্র অর্ধদপ্তয  এয 

অধীনস্থ কাম িারয়/ 

প্রর্তষ্ঠানমূবয 

অর্ডট আর্ত্ত 

র্নষ্পর্ত্ত কযবণয 

কাম িক্রভ গ্রণ 

ঐ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় এফাং ফস্ত্র 

অর্ধদপ্তবযয আতাধীন কা ম িারয় 

/প্রর্তষ্ঠানমূ বত 

র্ফনামূবল্য 5 কভ ির্দফবয 

ভবে এফাং 

প্রাপ্ত বত্রয 

ভয়ীভা 

অনুমায়ী 

3 ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয 

মাফতীয় র্ফর প্রস্তুত 

ত্র র্ফবরয ভােবভ - র্ফনামূবল্য 5 কভ ির্দফবয 

ভবে 

4 জনন াংক্রান্ত 

মাফতীয় কাম িক্রভ 

গ্রন 

অনরাইন এফাং বত্রয 

ভােবভ 

অথ ি ভন্ত্রণারয়, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় এফাং 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয আতাধীন কাম িারয় 

/প্রর্তষ্ঠানমূ বত 

র্ফনামূবল্য ঐ 
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প্রার্তষ্ঠার্নক জফা (জর্য  র্যাংখ্যান াখা): 

ক্রভ জফায নাভ জফা প্রদান ির্ত প্রবয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রার্প্তস্থান জফায  মূল্য 

এফাং র্যবাধ 

ির্ত 

জফা প্রদাবনয 

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা (নাভ, 

দফী, জপান নম্বয  ই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

1 জাতীয় াংবদয ফস্ত্র 

 াট ভন্ত্রণারয় 

ম্পর্কিত স্থায়ী 

কর্ভটি চার্ত তথ্য ফা 

প্রর্তবফদন 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় বত 

জটর্রবপাবন, ই-জভইর, 

পযাবক্স ফা ডাকবমাবগ জপ্রর্যত 

চার্দা ত্র জভাতাবফক  

প্রর্তবফদন জপ্রযণ কযা য় 

চার্দা বত্রয র্বর্ত্তবত র্ফনামূবল্য ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারয় প্রদত্ত 

ভয়ীভায ভবে 

 

জনাফ র্গয়া উর্িন 

র্যাংখ্যান কভ িকতিা 

জপান: 02-8189134  

ই-জভইর- 

stat.officer@dot.gov.bd 
 

 

জনাফ জভাাম্মদ জভাজাবম্মর ক 

কার্য র্যচারক 

(জর্য) 

জপান: 02-55011962 

ই-জভইর-

adsurvey@dot.gov.bd 
 

2 স্থায়ী কর্ভটিয অধীনস্থ 

াফ-কর্ভটি এয 

চার্ত তথ্য ফা 

প্রর্তবফদন 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় বত 

জটর্রবপাবন, ই-জভইর, 

পযাবক্স ফা ডাকবমাবগ জপ্রর্যত 

চার্দা ত্র জভাতাবফক  

প্রর্তবফদন জপ্রযণ কযা য় 

চার্দা বত্রয র্বর্ত্তবত র্ফনামূবল্য ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারয় প্রদত্ত 

ভয়ীভায ভবে 

3 যাষ্ট্রর্তয বালণ 

াংক্রান্ত প্রর্তবফদন 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় বত 

প্রাপ্ত চার্দায জপ্রর্যবত 

প্রর্তবফদন জপ্রযণ কযা য় 

চার্দা বত্রয র্বর্ত্তবত র্ফনামূবল্য ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারয় প্রদত্ত 

ভয়ীভায ভবে 

4 র্চফ বায় গৃীত 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তয 

ম্পর্কিত র্িান্ত 

মূবয ফাস্তফায়ন 

অগ্রগর্ত প্রর্তবফদন 

জপ্রযণ কযা 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় বত 

প্রাপ্ত চার্দায জপ্রর্যবত 

প্রর্তবফদন জপ্রযণ কযা য় 

চার্দা বত্রয র্বর্ত্তবত র্ফনামূবল্য ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারয় প্রদত্ত 

ভয়ীভায ভবে 

5 ফার্ল িক প্রর্তবফদন 

প্রস্তুত াংক্রান্ত 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় বত 

প্রাপ্ত চার্দায জপ্রর্যবত 

প্রর্তবফদন জপ্রযণ কযা য় 

চার্দা বত্রয র্বর্ত্তবত র্ফনামূবল্য ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারয় প্রদত্ত 

ভয়ীভায ভবে 

6 ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয 

ফার্ল িক প্রর্তবফদন 

প্রস্তুত াংক্রান্ত 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয ফার্ল িক 

প্রর্তবফদন প্রস্তুত কযা য় 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তয র্ফনামূবল্য অথ িফছয জবল 

ঐ 
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ক্রভ জফায নাভ জফা প্রদান ির্ত প্রবয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রার্প্তস্থান জফায  মূল্য 

এফাং র্যবাধ 

ির্ত 

জফা প্রদাবনয 

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা (নাভ, 

দফী, জপান নম্বয  ই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

7 ভন্বয় বা াংক্রান্ত 

কাম িাফরী 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় বত 

চার্দা তবথ্যয র্বর্ত্তবত 

প্রর্তবফদন কযা য় 

চার্দা বত্রয র্বর্ত্তবত র্ফনামূবল্য প্রর্তভাবয ০১ 

তার্যবখয ভবে 

8 ফার্ল িক কভ িম্পাদন 

চুর্ি ম্পর্কিত ফস্ত্র  

াট ভন্ত্রণারয় এফাং 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয ভবে 

ভার্ক অগ্রগর্তয 

প্রর্তবফদন জপ্রযণ কযা 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় বত 

প্রাপ্ত চার্দায জপ্রর্যবত 

প্রর্তবফদন জপ্রযণ কযা য় 

চার্দা বত্রয র্বর্ত্তবত র্ফনামূবল্য প্রর্তভাবয ০4 

তার্যবখয ভবে 

9 ফার্ল িক কভ িম্পাদন 

চুর্ি ম্পর্কিত ফস্ত্র 

অর্ধদপ্তয এফাং 

অধীনস্থ ভাঠ ম িাবয়য 

র্যা প্রর্তষ্ঠান/ 

কাম িারবয়য ভবে 

ভার্ক প্রর্তবফদন 

জপ্রযণ কযা 

 

 

 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় বত 

প্রাপ্ত চার্দায জপ্রর্যবত 

প্রর্তবফদন জপ্রযণ কযা য় 

চার্দা বত্রয র্বর্ত্তবত র্ফনামূবল্য প্রর্তভাবয ০4 

তার্যবখয ভবে 

10 ফার্ল িক কভ িম্পাদন 

চুর্ি ম্পর্কিত ফস্ত্র  

াট ভন্ত্রণারয় এফাং 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয ভবে 

তত্রভার্ক অগ্রগর্তয 

প্রর্তবফদন জপ্রযণ কযা 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় বত 

প্রাপ্ত চার্দায জপ্রর্যবত 

প্রর্তবফদন জপ্রযণ কযা য় 

চার্দা বত্রয র্বর্ত্তবত র্ফনামূবল্য ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারয় প্রদত্ত 

ভয়ীভায ভবে 
ঐ 
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ক্রভ জফায নাভ জফা প্রদান ির্ত প্রবয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রার্প্তস্থান জফায  মূল্য 

এফাং র্যবাধ 

ির্ত 

জফা প্রদাবনয 

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা (নাভ, 

দফী, জপান নম্বয  ই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

11 ফার্ল িক কভ িম্পাদন 

চুর্ি ম্পর্কিত ফস্ত্র 

অর্ধদপ্তয এফাং 

অধীনস্থ ভাঠ ম িাবয়য 

র্যা প্রর্তষ্ঠান/ 

কাম িারবয়য ভবে  

তত্রভার্ক অগ্রগর্তয 

প্রর্তবফদন জপ্রযণ কযা 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় বত 

প্রাপ্ত চার্দায জপ্রর্যবত 

প্রর্তবফদন জপ্রযণ কযা য় 

চার্দা বত্রয র্বর্ত্তবত র্ফনামূবল্য ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারয় প্রদত্ত 

ভয়ীভায ভবে 

12 ফার্ল িক কভ িম্পাদন 

চুর্ি ম্পর্কিত ফস্ত্র  

াট ভন্ত্রণারয় এফাং 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয ভবে 

অধ িফার্ল িক মূল্যায়ন  

প্রর্তবফদন জপ্রযণ কযা 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় বত 

প্রাপ্ত চার্দায জপ্রর্যবত 

প্রর্তবফদন জপ্রযণ কযা য় 

চার্দা বত্রয র্বর্ত্তবত র্ফনামূবল্য ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারয় প্রদত্ত 

ভয়ীভায ভবে 

13 ফার্ল িক কভ িম্পাদন 

চুর্ি ম্পর্কিত ফস্ত্র 

অর্ধদপ্তয এফাং 

অধীনস্থ ভাঠ ম িাবয়য 

র্যা প্রর্তষ্ঠান/ 

কাম িারবয়য ভবে 

অধ িফার্ল িক মূল্যায়ন 

প্রর্তবফদন জপ্রযণ কযা 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় বত 

প্রাপ্ত চার্দায জপ্রর্যবত 

প্রর্তবফদন জপ্রযণ কযা য় 

চার্দা বত্রয র্বর্ত্তবত র্ফনামূবল্য ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারয় প্রদত্ত 

ভয়ীভায ভবে 

ঐ 
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ক্রভ জফায নাভ জফা প্রদান ির্ত প্রবয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রার্প্তস্থান 

জফায  মূল্য 

এফাং র্যবাধ 

ির্ত 

জফা প্রদাবনয 

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা (নাভ, দফী, জপান নম্বয  

ই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

14 ফার্ল িক কভ িম্পাদন 

চুর্ি ম্পর্কিত ফস্ত্র  

াট ভন্ত্রণারয় এফাং 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয ভবে 

ফার্ল িক মূল্যায়ন 

প্রর্তবফদন জপ্রযণ কযা 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় বত প্রাপ্ত 

চার্দায জপ্রর্যবত প্রর্তবফদন 

জপ্রযণ কযা য় 

চার্দা বত্রয র্বর্ত্তবত র্ফনামূবল্য ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারয় 

প্রদত্ত 

ভয়ীভায 

ভবে 

 

15 ফার্ল িক কভ িম্পাদন 

চুর্ি ম্পর্কিত ফস্ত্র 

অর্ধদপ্তয এফাং 

অধীনস্থ ভাঠ ম িাবয়য 

র্যা প্রর্তষ্ঠান/ 

কাম িারবয়য ভবে 

ফার্ল িক মূল্যায়ন 

প্রর্তবফদন জপ্রযণ কযা 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় বত প্রাপ্ত 

চার্দায জপ্রর্যবত প্রর্তবফদন 

জপ্রযণ কযা য় 

চার্দা বত্রয র্বর্ত্তবত র্ফনামূবল্য ফস্ত্র  াট 

ভন্ত্রণারয় 

প্রদত্ত 

ভয়ীভায 

ভবে 
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 এভ.আই াখা: 

ক্রভ  জফায নাভ জফা প্রদান ির্ত প্রবয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রার্প্তস্থান জফায  মূল্য 

এফাং র্যবাধ 

ির্ত 

জফা প্রদাবনয 

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা (নাভ, দফী, 

জপান নম্বয  ই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

1 ফস্ত্র অর্ধদপ্তবযয 

অধীন র্যা 

প্রর্তষ্ঠাবনয জন্য 

ফার্ড়বাড়া কযা, 

চুর্িত্র ম্পাদবন 

ায়তাদান  

অনুবভাদন প্রদান 

াংর্িি প্রর্তষ্ঠান বত 

আবফদন প্রার্প্তয য 

যকার্য আইন  র্ফর্ধ 

প্রর্তারন স্বাববয 

অনুবভাদন জদয়া য় 

 

1। আবফদন ত্র/প্রস্তাফ 

2। দর্রবর চুর্িত্র 

প্রার্প্তস্থানঃ ফস্ত্র অর্ধদপ্তয 

র্ফনামূবল্য প্রস্তাফ প্রার্প্তয 

7 কভ ি র্দফ 

জনাফ ভাবদফ কুভায জদফনাথ 

কার্য র্যচারক (কার্যগর্য) 

জপান: 8189849 

ই-জভইর- admi@dot.gov.bd 

 
জনাফ জভা: আপ্তাফ উর্িন 

কার্য র্যচারক (কার্যগর্য) 

জপান: 55013283 

ই-জভইর- 

adimplement@dot.gov.bd 
 

জনাফ পর্যদা ইয়াছর্ভন 

কার্য র্যচারক (কার্যগর্য) 

ই-জভইর- 

foridayesmin707@gamil.com 

2 র্ডবলাভা -ইন 

জটক্সটাইর 

ইর্ির্নয়ার্যাং  

র্ফএর্ জটক্সটাইর 

ইর্ির্নয়ার্যাং জকাব ি 

র্যাথী বর্তি 

কামিৃভ গ্রণ 

যার্য  জটর্রটবকয 

ভােবভ আবফদন প্রার্প্তয 

য র্ফর্ধ জভাতাবফক বর্তি 

কামিৃভ গ্রন কযা য় 

চার্দা বত্রয র্বর্ত্তবত 

 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তয 

ফস্ত্র 

অর্ধদপ্তবযয 

বর্তি কর্ভটিয 

র্নধ িার্যত াবয 

যার্য অথফা 

জটর্রটবকয 

ভােবভ বর্তি 

র্প গ্রণ কযা 

য় 

ফাাংরাবদ 

কার্যগর্য 

র্যা 

(র্ডবলাভা)  

ফাাংরাবদ 

জটক্সটাইর 

র্ফশ্বর্ফযারয় 

(র্ফএর্) 

প্রদত্ত ভয় 

ীভায ভবে 

3 জাতীয় শুিাচাবযয 

কভ ির্যকেনা প্রণয়ন 

 ফাস্তফ অগ্রগর্তয 

উবয প্রর্তবফদন 

প্রস্তুত 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় বত 

প্রাপ্ত চার্দায জপ্রর্যবত 

প্রর্তবফদন জপ্রযণ কযা য় 

চার্দা বত্রয র্বর্ত্তবত 

 

র্ফনামূবল্য 1ভ, 2য়, 3য় 

 4থ ি 

জকায়াট িায 

র্বর্ত্তবত 

 

 

 

mailto:dmidinvest@dot.gov.bd
mailto:dmidinvest@dot.gov.bd


 ফস্ত্র অর্ধদপ্তয                                                                                                            ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৭-১৮ 

93 

 

যপ্তার্ন াখা, ফাস্তফায়ন াখা  র্যকেনা াখা:  

ক্রভ জফায নাভ জফা প্রদান ির্ত প্রবয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রার্প্তস্থান জফায মূল্য 

এফাং র্যবাধ 

ির্ত 

জফা প্রদাবনয 

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

(নাভ, দর্ফ, জপান নম্বয  

ইবভইর) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

1 স্থানীয় র্ফর্নবয়াবগ 

স্থার্তব্য/ 

স্থার্ত ফস্ত্র র্ে 

কাযখানা র্নফন্ধন 

র্ফর্বন্ন ফস্ত্র র্ে প্রর্তষ্ঠান 

বত ডাকবমাবগ ফা যার্য 

আবফদন দার্খবরয য ফস্ত্র 

আইন, ২০১৮ (র্ফর্বন্ন ভয় 

জাযীকৃত াংবাধনী ) 

অনুযবণ প্রবয়াজবন 

র্যদ িন প্রর্তবফদবনয 

র্বর্ত্তবত র্নফন্ধন ত্র প্রদান 

কযা য় 

(ক) প্রর্তষ্ঠাবনয প্যাবড আবফদন 

(খ) র্নধ িার্যত পযবভ আবফদন দার্খর 

(য়ান ি ার্ব ি এয জডস্ক জথবক র্ি 

জদয়া য়) 

(গ) জেড রাইবন্স (ারনাগাদ) 

(ঘ) কাযখানায নাবভ আয়কয প্রতযয়নত্র 

(ারনাগাদ) 

(ঙ) র্র: বর ইনকযবাবযন 

াটি ির্পবকট আটি িবকর অফ 

জভবভাবযন্ডাভ/ অাংীদার্য প্রর্তষ্ঠান বর, 

অাংীদার্য চুর্িত্র এয তযার্য়ত 

কর্  

(চ) কাযখানায জর্ভয ভার্রকানা 

ম্পর্কিত দর্রবরয/বাড়াকৃত বর বাড়ায 

চুর্িনাভা 

(ছ) র্ে উবযািাবদয নাভ ঠিকানা, 

দফী  জাতীয়তায র্ফফযণ কাযখানায 

জরটায জড প্যাবড 

(জ) র্ফর্ল্ডাং/স্থানায উমৄিতায নদ 

(ঝ) জভর্নাযীবজয তার্রকা জভর্বনয 

াংখ্যা, মূল্যকাবয (ব্যাাংবকয প্যাবড 

ব্যাাংক কর্তিক তযার্য়ত) 

(ঞ) জরাকার জভর্নাযীজ বর জভর্ন 

ক্রবয়য চুর্িত্র ৩০০ টাকায িযাবম্প  

র্নবম্ন ফর্ণ িত 

াবয 

ভার্যচারক, 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তয 

ফযাফয জ-

অড িাবযয 

ভােবভ  জভা 

র্দবত বফ। 

ক) এক টাকা 

জথবক দ 

জকাটি ম িন্ত-

৫০০০/- 

খ) দ জকাটি 

এক জথবক 

র্িঁ জকাটি 

ম িন্ত-

১০,০০০/- 

গ) র্িঁ জকাটি 

এক বত 

ঞ্চা জকাটি 

ম িন্ত-

২৫,০০০/- 

ঘ) ঞ্চা 

জকাটি এক বত 

১২  

জথবক  

১৫ কভ ির্দফ 

কার্য র্যচারক (কার্যগর্য) 

য়ান ি ার্ব ি 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তয 

জপান-০২9113415 

ই-জভইর  

rajuahamed.te@ gmail.com 
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ক্রভ জফায নাভ জফা প্রদান ির্ত প্রবয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রার্প্তস্থান জফায মূল্য 

এফাং র্যবাধ 

ির্ত 

জফা প্রদাবনয 

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

(নাভ, দর্ফ, জপান নম্বয  

ইবভইর) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

জনাটাযী কযবত বফ এফাং জডর্রবাযী 

চারান এয কর্ 

(ট) আভদার্নকৃত জভর্নাযীবজয 

ব্যাাংবকয প্যাবড এরর্, ইনববয়জ, 

র্ফএর, র্আই  মূল্য তার্রকা এয কর্  

(ঠ) মথামথ কর্তিয কর্তিক অনুবভার্দত 

জর-আউট লযান 

(ড) পায়ায রাইবন্স 

(ঢ) ব্যাাংক রববর্ন্স াটি ির্পবকট 

(ণ) স্থানীয় অথফা তফবদর্ক ঋণ থাকবর 

ঋণ াংক্রান্ত মাফতীয় ডকুবভন্ট। 

একত জকাটি 

ম িন্ত- 

৫০,০০০/- 

ঙ)  একত 

জকাটি টাকায 

অর্ধক 

১,০০,০০০/- 

র্যবাধ 

ির্ত: 

ফাাংরাবদ 

যকায 

অনুবভার্দত জম 

জকান ব্যাাংবকয 

জ-অড িায 

২ জম থ র্ফর্নবয়াগ  

১০০%  তফবদর্ক 

র্ফর্নবয়াবগ  

র্নফন্ধবনয জযবত্র 

ঐ (ক) র্ফবদী উবযািাবদয /নাগর্যবকয 

াবাট ি, র্আই র্বা, জবয়ন্ট জবঞ্চায 

এর্গ্রবভন্ট, য়াকি াযর্ভট  র্নবয়াগ 

াংক্রান্ত তথ্যার্দ (প্রবমাজয জযবত্র)  

(খ) এনকযাবভন্ট াটি ির্পবকট 

ভার্যচারক, 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তয 

ফযাফয 

র্নধ িার্যত 

র্যভাণ জ-

অড িায জভা 

র্দবত বফ 

 

১২  

জথবক  

১৫ কভ ির্দফ 

কার্য র্যচারক (কার্যগর্য) 

য়ান ি ার্ব ি 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তয 

জপান-০২9113415 

ই-জভইর 

 rajuahamed.te@ gmail.com 

৩ আইআযর্ 

র্নয়র্ভতকযবণয 

সুার্য 

ঐ (ক) প্রর্তষ্ঠাবনয প্যাবড আবফদন 

(খ) এনটাইবটরবভন্ট জায এডক 

আইআযর্ সুার্য বত্রয কর্ 

(গ) আভদার্ন নদ নফায়ন ফই 

১০০০/- টাকায 

জ-অড িায 

(ভার্যচারক, 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তয 

১২ কভ ির্দফ  

 

কার্য র্যচারক (কার্যগর্য) 

য়ান ি ার্ব ি 
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ক্রভ জফায নাভ জফা প্রদান ির্ত প্রবয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রার্প্তস্থান জফায মূল্য 

এফাং র্যবাধ 

ির্ত 

জফা প্রদাবনয 

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

(নাভ, দর্ফ, জপান নম্বয  

ইবভইর) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(ঘ) ব্যাাংক রববর্ন্স াটি ির্পবকট 

(ঙ) কাযখানায় স্থার্ত মন্ত্রার্তয 

তার্রকা 

(চ) জল ৬(ছয়) ভাবয আভদার্নকৃত 

কাঁচাভাবরয র্যভাণ  মূল্য র্নম্নর্রর্খত 

ছবক দার্খর কযবত বফ (ব্যাাংবকয 

প্যাবড ব্যাাংকায কর্তিক তযার্য়ত) (ক্র: 

নাং, এরর্ নাং  তার্যখ, আভদানীকৃত 

কাঁচাভাবরয নাভ, H.S CODE, মূল্য $ 

টাকা, র্ফর অফ এর্ি নাং  তার্যখ উবেখ 

কবয ছক ততর্য কবয পূযণ কবয র্দবত 

বফ) 

(ছ) এরর্ নাং র্ফর অফ এর্ি এয ফ 

কাগজত্র  

(জ) র্.আয.র্  

(ঝ) এডক এয আভদার্ন স্বত্ব 

জভাতাবফক আভদানীকৃত কাঁচাভাবরয 

তকযা ায 

(ঞ) কাযখানায নাবভ আয়কয 

প্রতযয়নত্র (ারনাগাদ) 

ফযাফয) জভা 

র্দবত বফ। 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তয 

জপান-০২9113415 

ই-জভইর 

 rajuahamed.te@ gmail.com 

 

(ট) করকাযখানা  প্রর্তষ্ঠান র্যদ িন 

অর্ধদপ্তয কর্তিক অনুবভার্দত জর-আউট 

লান  পযাটযী রাইবনন্স 

(ঠ) পায়ায রাইবন্স 

(ড) ব্যাাংক রববর্ন্স াটি ির্পবকট 

(ঢ) স্থানীয় অথফা তফবদর্ক ঋণ থাকবর 
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ক্রভ জফায নাভ জফা প্রদান ির্ত প্রবয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রার্প্তস্থান জফায মূল্য 

এফাং র্যবাধ 

ির্ত 

জফা প্রদাবনয 

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

(নাভ, দর্ফ, জপান নম্বয  

ইবভইর) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ঋণ াংক্রান্ত মাফতীয় ডকুবভন্ট  

(ণ) তফবদর্ক উবযািা/কভ িচাযীয জযবত্র 

াবাট ি, র্আই র্বা/ য়াকি াযর্ভট 

 ইনকযাবভন্ট াটি ির্পবকট 

(ত) কাযখানায প্যাবড চরর্ত মূরধন 

র্নরুন 

৪ প্রথভ এডক 

আইআযর্য  

সুার্য 

ঐ (ক) প্রর্তষ্ঠাবনয প্যাবড আবফদন 

(খ) চারাবনয মূরকর্ ১টি, পবটাকর্ ৩টি 

(গ)  কাযখানা কর্তিক র্ক র্ক কাঁচাভার 

আনবফ এইচএজকাড তার্রকা 

(ঘ) ক্রর্ভক নাং, জভর্বনয নাভ  াংখ্যা, 

এরর্ নাং  তার্যখ, র্ফর নাং  তার্যখ, 

মূল্য টাকায়, মূল্য তফবদর্ক মুদ্রায়, 

কাযখানায ফার্ল িক উৎাদন যভতা এফাং 

ফার্ল িক প্রবয়াজনীয় কাঁচাভার উবেখ কবয 

ছক পূযণ কবয র্দবত বফ 

(ঙ) আভদার্নকৃত মন্ত্রার্তয জন্য এরর্  

এফাং র্ফএর এয ফ কাগজত্র 

(চ) কাযখানায় াংস্থার্ত মন্ত্রার্ত 

স্থানীয়বাবফ ক্রয়কৃত বর জভর্ন ক্রবয়য 

চুর্িত্র ৩০০ টাকায িযাবম্প  জনাটাযী 

কযবত বফ জমখাবন প্রথভয এফাং 

র্িতীয় বযয স্বাযয থাকবফ এফাং 

চারাবনয কর্ 

১০০০/- টাকায 

জ-অড িায 

(ভার্যচারক, 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তয 

ফযাফয) জভা 

র্দবত বফ 

১২ কভ ির্দফ কার্য র্যচারক (কার্যগর্য) 

য়ান ি ার্ব ি 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তয 

জপান-০২9113415 

ই-জভইর  

rajuahamed.te@ gmail.com 
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ক্রভ জফায নাভ জফা প্রদান ির্ত প্রবয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রার্প্তস্থান জফায মূল্য 

এফাং র্যবাধ 

ির্ত 

জফা প্রদাবনয 

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

(নাভ, দর্ফ, জপান নম্বয  

ইবভইর) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৫ র্িতীয় এডক 

আইআযর্য  

সুার্য 

ঐ (ক) প্রর্তষ্ঠাবনয প্যাবড আবফদন 

(খ)  কাঁচাভার আভদার্ন না কযবর 

ব্যাাংবকয এন..র্  

(গ) এনটাইবটরবভন্ট জায এডক 

আইআযর্ সুার্য বত্রয কর্ 

(ঘ) আভদার্ন নদ নফায়ন ফই 

(ঙ) ব্যাাংক রববর্ন্স াটি ির্পবকট 

(চ) কাযখানায় স্থার্ত মন্ত্রার্তয তার্রকা 

১০০০/- টাকায 

জ-অড িায 

(ভার্যচারক,

ফস্ত্র অর্ধদপ্তয 

ফযাফয) জভা 

র্দবত বফ 

৭ কভ ির্দফ কার্য  র্যচারক (কার্যগর্য) 

য়ান ি ার্ব ি 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তয 

জপান-০২9113415 

ই-জভইর  

rajuahamed.te@ gmail.com 

 

৬ মন্ত্রার্ত ছাড়কযবণয 

সুার্য 

ঐ (ক) প্রর্তষ্ঠাবনয প্যাবড আবফদন 

(খ) র্আই  (ব্যাাংক কর্তিক তযার্য়ত) 

(গ) এরর্ (ব্যাাংক কর্তিক তযার্য়ত) 

(ঘ) র্এআই (ফয়রাবযয জযবত্র) 

(ঙ) ইনববয়জ (ব্যাাংক কর্তিক তযার্য়ত) 

(চ)  প্যার্কাং র্রি (ব্যাাংক কর্তিক 

তযার্য়ত) 

(ছ) র্ফর অফ জরর্ডাং (ব্যাাংক কর্তিক 

তযার্য়ত) 

(জ)  াংর্িি র্ভর্তয প্রতযয়নত্র 

(যার্য জটক্সটাইর মন্ত্রার্ত না বর)  

 

১০০০/- টাকায 

জ-অড িায 

(ভার্যচারক, 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তয, 

ঢাকা ফযাফয) 

জভা র্দবত বফ 

২  

জথবক  

৩ কভ ির্দফ 

কার্য  র্যচারক (কার্যগর্য) 

য়ান ি ার্ব ি 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তয 

জপান-০২9113415 

ই-জভইর  

rajuahamed.te@ gmail.com 
 

৭ আইর্’য সুার্য ঐ (ক) প্রর্তষ্ঠাবনয প্যাবড আবফদন 

(খ) র্আই র্বা 

(গ) ইনববয়জ 

(ঘ) প্যার্কাং র্রি 

(ঙ) র্ফর অফ জরর্ডাং  

১০০০/- টাকায 

জ-অড িায 

(ভার্যচারক, 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তয, 

ঢাকা ফযাফয) 

২  

জথবক  

৩ কভ ির্দফ 

কার্য র্যচারক (কার্যগর্য) 

য়ান ি ার্ব ি 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তয 

জপান-০২9113415 

ই-জভইর 
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ক্রভ জফায নাভ জফা প্রদান ির্ত প্রবয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রার্প্তস্থান জফায মূল্য 

এফাং র্যবাধ 

ির্ত 

জফা প্রদাবনয 

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

(নাভ, দর্ফ, জপান নম্বয  

ইবভইর) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৮ ইউর্’য সুার্য ঐ (ক) প্রর্তষ্ঠাবনয প্যাবড আবফদন 

(খ) আভদানীকৃত কাঁচাভাবরয উয ঋণ 

ত্র এফাং র্আই/ইউর্ড এয (ব্যাাংক 

কর্তিক তযার্য়ত) পবটাকর্ 

(গ) যপ্তার্নতব্য বণ্যয উয র্আই এয 

(ব্যাাংক কর্তিক তযার্য়ত) পবটাকর্ 

(ঘ) যপ্তার্নতব্য বণ্যয উয ঋণ বত্রয 

(ব্যাাংক কর্তিক তযার্য়ত) পবটাকর্ 

জভা র্দবত বফ ২ কভ ির্দফ rajuahamed.te@ gmail.com 

 

৯ ভার্রকানা র্যফতিন  

(র্নফন্ধন াংবাধন) 

ঐ (ক) প্রর্তষ্ঠাবনয প্যাবড আবফদন 

(খ) আয.জজ.এ.র্ (জযর্জোয অফ 

জবয়ন্ট িক জকাম্পানীজ এন্ড পাভ ি) 

পযভ-১২ 

(গ)আয.জজ.এ.র্ পযভ- ১১৭ (জয়ায 

স্তান্তবযয জযবত্র)  

(ঘ) জফাড ি অফ ডাইবযটয জযজুবরন 

(ঙ) র্রবয়ন ব্যাাংবকয অনার্ত্তত্র 

৪ কভ ির্দফ 

১০ কাযখানায ঠিকানায 

স্থায়ী র্যফতিন  

(র্নফন্ধন াংবাধন) 

ঐ (ক) প্রর্তষ্ঠাবনয প্যাবড আবফদন 

(খ)  র্যফর্তিত ঠিকানায় জেড রাইবন্স 

(গ) আয়কয প্রতযয়নত্র 

(ঘ)  জফাড ি অফ ডাইবযটয জযজুবরন 

(ঙ)  র্যফর্তিত ঠিকানায় কাযখানায 

াংস্থার্ত মন্ত্রার্তয তার্রকা 

(চ) র্নফন্ধবনয পবটাকর্ 

(ছ)  র্যফর্তিত ঠিকানায় কাযখানায 

বফবনয র্পটবন াটি ির্পবকট (ফহুতর 

বফন বর) 

১০০০/- টাকায 

জ-অড িায 

(ভার্যচারক, 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তয, 

ঢাকা ফযাফয) 

জভা র্দবত বফ 

৭ কভ ির্দফ  

 

 

 

 

 

 

 

কার্য র্যচারক (কার্যগর্য) 

য়ান ি ার্ব ি 
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ক্রভ জফায নাভ জফা প্রদান ির্ত প্রবয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রার্প্তস্থান জফায মূল্য 

এফাং র্যবাধ 

ির্ত 

জফা প্রদাবনয 

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

(নাভ, দর্ফ, জপান নম্বয  

ইবভইর) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(জ) র্যফর্তিত ঠিকানায় বাড়ায 

চুর্িত্র/জর্ভয দর্রর 

(ঝ) র্যফর্তিত ঠিকানায় পায়ায 

রাইবন্স 

(ঞ) র্যফর্তিত ঠিকানায় করকাযখানা 

 প্রর্তষ্ঠান র্যদ িন  অর্ধদপ্তয কর্তিক 

অনুবভার্দত জর-আউট লযান  

(ট)  র্রবয়ন ব্যাাংবকয অনার্ত্তত্র 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তয 

জপান-০২9113415 

ই-জভইর 

rajuahamed.te@ gmail.com 
 

১১ কাযখানায ঠিকানায 

াভর্য়ক র্যফতিন 

ঐ (ক) প্রর্তষ্ঠাবনয প্যাবড আবফদন 

(খ)  র্যফর্তিত ঠিকানায় জেড রাইবন্স 

(গ) আয়কয প্রতযয়নত্র 

(ঘ)  জফাড ি অফ ডাইবযটয জযজুবরন 

(ঙ) জযর্জবেবনয পবটাকর্ 

(চ)  র্যফর্তিত ঠিকানায় বাড়ায 

চুর্িত্র/ জর্ভয দর্রর  

১০০০/- টাকায 

জ-অড িায 

(ভার্যচারক, 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তয, 

ঢাকা ফযাফয) 

জভা র্দবত বফ 

৫ কভ ির্দফ 

১২ র্ফর্নবয়াগ াংক্রান্ত 

াংবাধন (র্নফন্ধন 

াংবাধন)  

ঐ (ক) প্রর্তষ্ঠাবনয প্যাবড আবফদন 

(খ) জফাড ি অফ ডাইবযটয জযজুবরন 

(গ)  মন্ত্রার্ত আভদানীকৃত বর এরর্ 

এফাং ইনববয়জ এয ফ কাগজত্র 

(ঘ)  কাযখানায় াংস্থার্ত মন্ত্রার্ত 

স্থানীয়বাবফ ক্রয়কৃত বর জভর্ন ক্রবয়য 

চুর্িত্র ৩০০ টাকায িযাবম্প  জনাটাযী 

কযবত বফ জমখাবন প্রথভয এফাং 

র্িতীয় বযয স্বাযয থাকবফ এফাং 

চারাবনয কর্ 

(ঙ) র্নফন্ধবনয াংর্িি অনুবেদ াংক্রান্ত 

১০০০/- টাকায 

জ-অড িায 

(ভার্যচারক, 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তয, 

ঢাকা ফযাফয) 

জভা র্দবত বফ 

৭ কভ ির্দফ 
 

 

 

কার্য র্যচারক (কার্যগর্য) 

য়ান ি ার্ব ি 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তয 

জপান-০২9113415 

ই-জভইর 

rajuahamed.te@ gmail.com 
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ক্রভ জফায নাভ জফা প্রদান ির্ত প্রবয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রার্প্তস্থান জফায মূল্য 

এফাং র্যবাধ 

ির্ত 

জফা প্রদাবনয 

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

(নাভ, দর্ফ, জপান নম্বয  

ইবভইর) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

তথ্যার্দ 

১৩ র্ফবদী নাগর্যকবদয 

য়াকি াযর্ভবটয 

সুার্য  

ঐ (ক) এভর্ড কর্তিক স্বাযর্যত আবফদনত্র 

(কাযখানায প্যাবড) 

(খ) জভবভাবযন্ডাভ অফ এযাবার্বয়ন 

গ) র্নফন্ধবনয কর্ 

(ঘ) জফাড ি র্ভটিাং জযজুবরবনয কর্ (উি 

জযজুবরবন আবফদনকাযীয নাভ, দফী, 

কভ িানুভর্ত, প্রাপ্ত সুর্ফধার্দ ইতযার্দ উবেখ 

থাকবত বফ) 

(ঙ) র্নবয়াগত্র/চুর্িবত্রয কর্ 

(চ) র্আই র্বা, ই-র্বা, র্ফ-র্বা 

ম্বর্রত পূণ িাঙ্গ াবাবট িয কর্ 

(ছ) র্ফজদী নাগর্যবকয র্যাগত  

জাগত জমাগ্যতা এফাং অর্বজ্ঞতা 

নদবত্রয কর্ (ইাংবযর্জবত) 

(জ) র্নবয়াগ র্ফজ্ঞর্প্তয কর্ (জাতীয় 

তদর্নক/বয়ফ াইবট প্রকার্ত) 

(ঝ)  ইবতাপূবফ ি স্থানীয় জকান প্রর্তষ্ঠাবনয 

ভােবভ কভ িানুভর্ত গ্রণ কযা বর উা 

ফার্তবরয কর্, র্যর্রজ অড িাবযয কর্, 

আয়কয র্যবাজধয প্রতযয়নত্র দার্খর 

কযবত বফ 

(ঞ)  র্ফবদী নাগর্যবকয কভ িানুভর্ত 

প্রদাবনয জন্য তফবদর্ক মুদ্রা র্নয়ন্ত্রণ 

১০০০/- টাকায 

জ-অড িায 

(ভার্যচারক, 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তয, 

ঢাকা ফযাফয) 

জভা র্দবত বফ 

৭ কভ ির্দফ 
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ক্রভ জফায নাভ জফা প্রদান ির্ত প্রবয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রার্প্তস্থান জফায মূল্য 

এফাং র্যবাধ 

ির্ত 

জফা প্রদাবনয 

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

(নাভ, দর্ফ, জপান নম্বয  

ইবভইর) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

আইন ১৯৪৭ এয ১৮ (এ) ধাযা অনুমায়ী 

ফাাংরাবদ ব্যাাংবকয অনুভর্ত র্নবত বফ। 

১৪ জডপাড ি জবভবন্টয 

সুার্য  

ঐ (ক) প্রর্তষ্ঠাবনয প্যাবড আবফদন 

(খ) র্আই/জর কিাট/ ইনবডন্ট এয 

তযার্য়ত পবটাকর্ 

(গ) এরর্য পবটাকর্ (প্রবমাজয জযবত্র) 

(ঘ) জফাড ি অফ ডাইবযটয  জযজুবরবনয 

কর্ 

(ঙ) ব্যাাংক অনার্ত্ত/ ব্যাাংক রববর্ন্স 

এয কর্ 

১০০০/- টাকায 

জ-অড িায 

(ভার্যচারক, 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তয, 

ঢাকা ফযাফয) 

জভা র্দবত বফ 

৫ কভ ির্দফ কার্য র্যচারক (কার্যগর্য) 

য়ান ি ার্ব ি 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তয 

জপান-০২9113415 

ই-জভইর 

 rajuahamed.te@ gmail.com 
 

১৫ তফবদর্ক ঋবণয 

সুার্য 

ঐ (ক) প্রর্তষ্ঠাবনয প্যাবড আবফদন 

(খ)  ঋণ অনুবভাদবনয 

কর্/র্আই/জর কিাট (ব্যাাংক 

কর্তিক তযার্য়ত) 

(গ) জফাড ি অফ ডাইবযটয জযজুবরন এয 

কর্ 

(ঘ) র্রবয়ন ব্যাাংবকয অনার্ত্তত্র এফাং 

রববর্ন্স এয কর্ 

(ঙ) উি ঋণ িাযা আভদার্নতব্য 

জভর্বনয তার্রকা 

১০০০/- টাকায 

জ-অড িায 

(ভার্যচারক, 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তয, 

ঢাকা ফযাফয) 

জভা র্দবত বফ 

৭ কভ ির্দফ 

১৬ ইনবডভর্নটি ফন্ড 

অফমুিকযবণয 

সুার্য 

ঐ (ক) প্রর্তষ্ঠাবনয প্যাবড আবফদন 

(খ) আভদার্নকৃত মন্ত্রার্তয তার্রকা 

(গ) ইনবডভর্নটি ফন্ড এয কর্ 

(ঘ) আভদানীকৃত মন্ত্রার্ত িাযা 

১০০০/- টাকায 

জ-অড িায 

 ভার্যচারক, 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তয, 

৭ কভ ির্দফ কার্য  র্যচারক (কার্যগর্য) 

য়ান ি ার্ব ি 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তয 

জপান-০২9113415 
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ক্রভ জফায নাভ জফা প্রদান ির্ত প্রবয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রার্প্তস্থান জফায মূল্য 

এফাং র্যবাধ 

ির্ত 

জফা প্রদাবনয 

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

(নাভ, দর্ফ, জপান নম্বয  

ইবভইর) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

উৎার্দত বণ্যয র্আযর্ ব্যাাংক 

কর্তিক তযার্য়ত (কভবয (৩) ফছবযয) 

(ঙ) াংর্িি র্ভর্তয সুার্য ত্র 

(চ) ব্যাাংবকয সুার্য ত্র 

ঢাকা ফযাফয 

জভা র্দবত বফ 

ই-জভইর  

rajuahamed.te@ gmail.com 
 

১৭ কবম্পার্জট 

াটি ির্পবকট 

ঐ (ক) প্রর্তষ্ঠাবনয প্যাবড আবফদন 

(খ) র্নফন্ধন  র্নফন্ধন াংবাধবনয কর্ 

(গ) কাযখানায় াংস্থার্ত মন্ত্রার্ত 

তার্রকা 

ঐ ১০ কভ ির্দফ 
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১৭. জালবকয কাবজ ব্যফহৃত পযবভয নমুনা: 

 
 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকায 

ফস্ত্র অর্ধদপ্তয 

স্থানীয়/জম থ/তফবদর্ক র্ফর্নবয়াবগ ফস্ত্র র্ে কাযখানা র্নফন্ধবনয আবফদন পযভ 
 

টিক র্চহ্ন র্দন - প্রস্তার্ফত র্ফযভান াংবার্ধত 

 
 

 র্ে খাতঃ ………………………………………………………………… 

 

১. র্ে প্রর্তষ্ঠাবনয নাভঃ  

২. ঠিকানা (ক) অর্পঃ ফাড়ী/লট/জার্ল্ডাং নাং-  

 

ড়ক নাং এরাকাঃ  

থানা/উবজরাঃ  য/জজরাঃ  

জপানঃ  পযাক্সঃ ই-জভইরঃ  

(খ) কাযখানাঃ ফাড়ী/লট/জার্ল্ডাং নাং-  

ড়ক নাং এরাকাঃ  

থানা/উবজরাঃ  য/জজরাঃ  

জপানঃ  পযাক্সঃ ই-জভইরঃ  

৩. ব্যফস্থানা ভাকার্য র্যচারক/ব্যফস্থানা অাংীদাযী/স্বত্ত্বার্ধকাযীয নাভ  জমাগাবমাবগয ঠিকানাঃ 

৪. ফার্ল িক উৎাদন যভতাঃ  

 
উৎার্দত বণ্যয নাভ র্যভাণ  আনুভার্নক মূল্য (র্ভঃ টাকায়)  

   

৫. ফার্ণর্জযক উৎাদন শুরুয তার্যখঃ র্ফযভান জযবত্রঃ ___ /___ /______ প্রস্তার্ফত জযবত্রঃ ___ /___ /________ 

৬. 

র্ফর্নবয়াগ স্থানীয় মুদ্রায় তফবদর্ক মুদ্রায়  জভাট মূল্য (র্ভঃ টাকায়) 

(ক) স্থানীয় র্ফর্নবয়াগঃ    

      (১) ভূর্ভ    

      (২) বফন/জড    

      (৩) মন্ত্রার্ত  যিাভার্দ    

      (৪) অন্যান্য    

(খ) চর্রত মূরধনঃ    

ফ িবভাট র্ভর্রয়ন টাকা =    

ভর্যভাণ র্ভর্রয়ন ভাঃ ডরায =    

৭. র্ফর্নবয়াবগয উৎঃ                                                                                                             (র্ভর্রয়ন টাকায়) 

 

উৎঃ স্থানীয় মুদ্রায় তফবদর্ক মুদ্রায়  জভাট মুদ্রায় ঋণ প্রদানকাযী াংস্থা  জদবয নাভ 

(ক) উবযািায ভমূরধন     

(খ) স্থানীয় ঋণ     

(গ) তফবদর্ক ঋণ     

জভাট =     

৮. 
মন্ত্রার্ত  যিাভার্দয র্ফফযণঃ পৃথক জরটায জড প্যাবড স্থানীয়বাবফ াংগৃীত/াংগৃীতব্য এফাং আভদানীকৃত/আভদানীতব্য 

এয াংখ্যা  মূল্য ৩ জট 

 

(ক) স্থানীয়বাবফ াংগৃীত/াংগৃীতব্য   

(খ) আভদানীকৃত/আভদানীতব্য   

জভাট (ক+খ) র্ভর্রয়ন টাকায় =   

৯. কাচাঁভার  জভাড়ক উকযবণয র্ফফযণঃ  

 
(ক) স্থানীয়ঃ  

(খ) আভদানীবমাগ্যঃ  
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১০. প্রবয়াজনীয় উবমাগী জফায র্ফফযণঃ র্ফদুযৎ, গ্যা, জটর্রবপান, ার্ন, য়ঃর্নস্কান, যাস্তা ইতযার্দ থাকবর “যাঁ”, না থাকবর 

“না” 

 

উবমাগী জফায নাভ াংবমাবগয সুর্ফধা আবছ র্ক? যাঁ/না র্নকটস্থ াংবমাগ উৎ বত ম্ভব্য দুযত্ব (র্ভটায/র্কবরার্ভটায) 

র্ফদুযৎ   

গ্যা   

জটর্রবপান   

যাস্তা   

ার্ন   

য়ঃর্নস্কান   

11. কভ িাংস্থানঃ 

 

 স্থানীয় (জন) র্ফবদী (জন) জভাট (জন) 

পুরুল ভর্রা পুরুল ভর্রা পুরুল ভর্রা 

(ক) ব্যফস্থানা       

(খ) কভ িচাযী/ের্ভক       

জভাট       

12. র্ফণনঃ স্থানীয় ………………..% যপ্তানী ………………% 

13. জেড রাইবন্স নম্বয  প্রদানকাযী কর্তিযঃ 

14. টিআইএন নম্বযঃ 

15. জ-অড িায/ব্যাাংক ড্রাপট (ব্যাাংবকয নাভ) নম্বয  তার্যখ                    টাকাঃ 

আর্ভ জঘালণা কযর্ছ জম, আভায জানাভবত ফর্ণ িত তথ্যাফরী তয  ঠিক। 

                                                    স্বাযযঃ                                  নাভঃ                          

দফী (ব্যফস্থানা র্যচারক/ব্যফস্থানা অাংীদায/স্বত্বার্ধকাযী)  ীর 

জম কর কাগজত্রার্দ তযার্য়ত কবয জভা র্দবত বফঃ 

(ক) জকাম্পানীয প্যাবড আবফদন কযবত বফ। 

(খ) ফস্ত্র অর্ধদপ্তয বত প্রদত্ত র্বেয র্নফন্ধন াংক্রান্ত পুযণকৃত পযভ- ২ (দুই) কর্। 

(গ) াফর্রক/প্রাইববট র্রর্ভবটড জকাম্পানীয জযবত্র ইনকযবাবযন াwU©র্পবকট আwU©জকর অফ জভবভাবযন্ডাভ/অাংীদাযী প্রর্তষ্ঠান বর, 

অাংীদাযী চুর্িত্র এয- ১ (এক) কর্। 

(ঘ) স্থানীয় কর্তিবযয অনুভর্তত্র/ছাড়ত্র (প্রবমাজয জযবত্র)। 

(ঙ) কাযখানায জর্ভয ভার্রকানা ম্পর্কিত দর্রবরয পবটাকর্ (জনাটাযীকৃত) অথফা বাড়াকৃত বর বাড়ায চুর্িত্র (জনাটাযীকৃত)। 

(চ) র্ে স্থাবন জভাট ব্যয় টাকা ১০০ র্ভর্রয়বনয অর্ধক বর প্রবজট জপ্রাপাইর - ১ (এক) কর্। 

(ছ) “ভার্যচারক” ফস্ত্র অর্ধদপ্তয ফযাফবয র্নফন্ধন র্প-এয জ-অড িায। 

(জ) র্ে উবযািাবদয নাভ, ঠিকানা, দফী  জাতীয়তায র্ফফযণ কাযখানায জরটায জড প্যাবড -৩ (র্তন) কর্। 

(ঝ) জেড রাইবন্স (ারনাগাদ) - ১ (এক) কর্।  (ঞ) টিআইএন নদত্র (ারনাগাদ) - ১ (এক) কর্। 

(ট) করকাযখানা  প্রর্তষ্ঠান র্যদ িন অর্ধদপ্তয কর্তিক অনুবভার্দত জর-আউট লযান (পযাটযী রাইবন্স) - ১ (এক) কর্। 

(ঠ) পায়ায রাইবন্স (ারনাগাদ) - ১ (এক) কর্। (ড) র্যবফ ছাড়ত্র (প্রবমাজয জযবত্র)। 

(ঢ) প্রর্তষ্ঠাবনয প্যাবড কাযখানায় াংস্থার্ত/াংস্থানতব্য জভর্নাযীবজয তার্রকা। 

(ণ) ফহুতর বফন বর কাযখানায র্পটবন/জরাড র্ফয়ার্যাং নদ (IEB) দস্যভুি ইর্ির্নয়ায কর্তিক প্রদত্ত। 

(ত) স্থানীয়বাবফ াংগৃীত জভর্নাযীজ বর জভর্ন ক্রবয়য চুর্ি ৩০০ টাকায িযাবম্প (পবটাকর্ জনাটাযী) কবয র্দবত বফ এফাং আভদানীকৃত 

জভর্নাযীবজয জযবত্র এরর্, ইনববয়জ, র্ফর অফ জরর্ডাং দার্খর কযবত বফ। 

(থ) ব্যাাংক রববর্ন্স াwU©র্পবকট; (দ) উবযািাবদয জাতীয় র্যচয় বত্রয পবটাকর্। 

(ধ) াবাট ি, ইনকযাবভন্ট াwU©র্পবকট, জবয়ন্টববঞ্চায এর্গ্রবভন্ট (প্রবমাজয জযবত্র)। 

র্ফঃদ্রঃ ফস্ত্র র্বেয র্নফন্ধবনয জন্য আবফদনবত্রয র্ত দার্খরকৃত কর কাগজত্র কাযখানায ব্যফস্থানা র্যচারক/ব্যফস্থানা অাংীদায/ 

স্বত্ত্বার্ধকাযী কর্তিক তযার্য়ত কযবত বফ, এছাড়া ব্যাাংক ম্পর্কিত কর কাগজত্রার্দ ব্যাাংক কর্তিয  ব্যফস্থানা র্যচারক/ ব্যফস্থানা 

অাংীদায/স্বত্ত্বার্ধকাযী উবয় কর্তিক তযার্য়ত কযবত বফ। 

 
 

র্নফন্ধন র্প 

এক টাকা জথবক দ জকাটি বর  ৫,০০০/- (াঁচ াজায) টাকা  

দ জকাটি টাকা জথবক র্িঁ জকাটি বর  ১০,০০০/- (দ াজায) টাকা  

র্িঁ জকাটি টাকা জথবক ঞ্চা জকাটি বর  ২৫,০০০/- (র্িঁ াজায) টাকা  

ঞ্চা জকাটি টাকা জথবক একত জকাটি বর  ৫০,০০০/- (ঞ্চা াজায) টাকা  

একত জকাটিয অর্ধক বর  ১,০০,০০০/- (এক রয) টাকা  

 


